Info van de Fokraad over de 1e helft van 2019
Zoals aangegeven wil de Fokraad de leden graag tussentijds over een aantal zaken en ontwikkelingen
bijpraten.
Voorzitterschap Fokraad. Dhr. Fokraad heeft Lex Cornelius (als opvolger van Loek Mulschlegel) bij het
AB voorgedragen als voorzitter. Daarnaast zal het bestuur een AB-lid vanuit haar midden aanwijzen
die de vergadering van de Fokraad als toehoorder bijwoont.
Stand van zaken NFX. Het door de Fokraad opgestelde NFX fokbeleid is door de leden goedgekeurd.
Verder is er op dit punt geen nieuws te melden omdat het RVO nog geen uitspraak heeft gedaan over
goedkeuring van het NFX fokprogramma.
Sport- en showdag hengsten d.d. 30 maart 2019. Van dit nieuwe geslaagde evenement is reeds op de
site en in de Forester uitgebreid verslag gedaan. Nogmaals dank aan een ieder die hieraan op welke
wijze dan ook zijn medewerking heeft verleend. Dit door de Fokraad opgestarte initiatief zal zeker een
vervolg krijgen maar dan wel door een apart organiserend comité of wellicht door een evenementen
commissie die zorgdraagt voor de organisatie van landelijke NF activiteiten.
Externe deskundige (ten behoeve van beoordeling vrij bewegen en vrijspringen). Na het besluit van
het AB om niet langer door te gaan met dhr. Verkerk dient deze rol/functie opnieuw te worden
ingevuld. Voor het keuringsseizoen 2019 is hieraan een tijdelijke invulling gegeven. De Fokraad wil
graag samen met het AB zoeken naar een adequate invulling van de externe deskundige. Een en ander
in samenhang met de bemensing van de nieuw te benoemen HKC, waarin ook externe deskundigheid
(springen en dressuur) dient te zijn gewaarborgd.
Moederrapporten voor de eerste maal goedgekeurde hengsten. Zoals ook reeds binnen het jurykorps
besproken, is de meerwaarde van een inspectie van de hengstenmoeders zeer beperkt, aangezien
nagenoeg alle moeders van (jonge) hengsten stammen van merries en komen uit moederlijnen met
predikaten. Derhalve het advies van de Fokraad aan het AB om met ingang van 2020 een
moederrapportage op te maken op basis van de reeds beschikbare gegevens en alleen bij die hengsten
waarvan bij de moeder en in de moederlijn van de hengsten onvoldoende gegevens beschikbaar zijn
ter plekke een inspectie te doen ten behoeve van die rapportage.
Beoordeling gebruikersrubrieken. Gezien de korte tijdspanne sinds het verrichtingsonderzoek en de
fase van africhting van de jonge hengsten adviseert de Fokraad om bij de jurering van
gebruikersrubrieken van de hengsten, die in het najaar de verrichtingsproef met goed gevolg hebben
afgelegd, te volstaan met een mondelinge toelichting zonder het verstrekken van punten. Temeer dit
laatste verwarring wekt in relatie tot de punten van het verrichtingsonderzoek.
Speerpunten fokbeleid. De actualisatie van het fokbeleid is besproken op de bijeenkomst van AB, FR
en juryleden in mei. Er is een analyse gemaakt van de lineaire scores in de afgelopen jaren. Dit als input
voor het bepalen van de nieuwe speerpunten voor het fokbeleid evenals de evaluatie van de huidige
speerpunten. Daarnaast worden de cijfers van de verrichtingsproeven (merries en hengsten)
meegenomen. De nieuwe speerpunten vormen als zodanig een instructie voor juryleden maar ook een
richtlijn voor fokkers. Daarom zullen de leden van de Fokraad dit in de najaarsbijeenkomsten in hun
eigen regio bespreken met de leden. Vervolgens zal de Fokraad de reacties/suggesties meenemen bij
het opstellen van een definitief voorstel aan de leden/ALV.
Thuiskeuring. Afgesproken is dat op een thuiskeuring alleen wordt gescoord op exterieur en geen
punten worden gegeven voor beweging.
Tot slot nogmaals de oproep aan leden om fokkerijzaken die zij van belang achten onder de aandacht
te brengen van het lid van de Fokraad in zijn/haar regio.

