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Groninger paarden
Nog steeds blijft de fokkerij van Groninger paarden een zorgenkind vanwege de
wat weinig actieve belangstelling uit den lande. In dit verslagjaar is het
ledental van de vereniging "Het Groninger Paard" tot net 50 betalende leden
opgelopen, maar helaas zijn dat lang niet allen ook fokkers van die richting.
Nadat in 1982 de hengst Orlando, geheel van Oldenburger origine, vanuit
Denemarken was ingevoerd, werd op de Rijkskeuring dit voorjaar als derde hengst
goedgekeurd de 3-jarige Banier, zoon van de nestor van de huidige Groninger
fokkerij, de bekende hengst Baldewijn, die al 17 jaren in "het vak zit". Uit de
13 dekkingen in 1982 door Baldewijn werden 6 paarden drachtig en konden 3
hengstveulens en 1 merrieveulen worden geregistreerd. Uit de 19 dekkingen in
1982 door Orlando werden 12 paarden drachtig en konden 9 hengstveulens en 2
merrieveulens worden geregistreerd. In 1983 dekte Baldewijn 7, Orlando 27 en
Banier 4 merriën. Uiteraard zien we met spanning de resultaten daarvan tegemoet.
De beide oudere hengsten stonden ter dekking op het landgoed "Nienoord" te Leek
bij Groningen en werden daar verzorgd en begeleid door dhr. P. Bos. De hengst
Banier stond ter dekking bij dhr. Hietbrink te Goor.
Op de eerste algemene ledenvergadering van de vereniging "Het Groninger Paard"
op 16 april 1983 werden de Statuten en het Huishoudelijk reglement door de
aanwezige leden goedgekeurd. Hierna zijn deze stukken doorgezonden naar het
Warmbloed Paardenstamboek Nederland (W.P.N.) en in de hoofdbestuursvergadering
van 12 december j.l. is de vereniging "Het Groninger Paard" als belangengroep in
W.P.N.-verband erkend. Ook de Provinciale afdelingen en de Algemene
Ledenvergadering van het W.P.N, moeten nog accoord gaan alvorens deze zaak als
afgerond kan worden beschouwd. Helaas kan dit punt niet eerder worden
geagendeerd dan in 't voorjaar van 1985, een zaak dus voor "lange adem". Als de
gemaakte afspraken met deze belangengroep in W.P.N.-verband daarna geheel zullen
worden nagekomen, dan zullen de nu uitgereikte hulpveulenboekpapieren kunnen
worden ingewisseld tegen veulenboekpapieren en zal die discriminatie in de
Nederlandse paardenfokkerij ook weer tot het verleden behoren.
Lakenvelder runderen
Nog steeds vindt een toename plaats van het aantal leden van de "Fokkersclub
voor Lakenvelders", dit jaar van 51 naar 61, maar niettemin zit in de totale
fokkerij geen vooruitgang. Het aantal nieuw geregistreerde dieren bleef vrijwel
gelijk aan dat van vorig jaar, 108 stuks, waartegenover weer een groot aantal
oudere dieren werd afgevoerd en zodoende is het totaal aantal fokdieren rond 400
blijven hangen. Ook kwalitatief gezien en daarbij speciaal gelet op het ras-type,
is er weinig vooruitgang geboekt en is er grote behoefte aan wat goed-fokkende
raszuivere stieren of sperma daarvan.
De verkoop van sperma aan de leden nam weer flink toe tot 206 rietjes. Mede
doordat men voor slechts een paar dieren geen fokstier kan en wil aanhouden, is
men grotendeels aangewezen op sperma-aankoop. De heer Peek (Gezondheidsdienst
voor dieren te Utrecht) heeft weer belangeloos de bestelling en verzending van
sperma verwerkt en wel van de volgende stieren: 91 rietjes van Dennis Junior; 84
rietjes van Hinkes Topper; 29 rietjes van Lambiek en 2 rietjes van Kees. Het
blijft ontzettend jammer dat geen "fris" sperma kan worden betrokken uit de
U.S.A., waardoor het steeds moeilijker zal worden de fokkerij van dit ras een
juiste aanpak te geven.

Op zaterdag 2ö maart j.i. werd een ledenvergadering gehouden in het
recreatiegebied "Het Twiske" te Oostzaan, welke door 15 belangstellenden werd
bezocht. De familie Kout van de beheersboerderij verleende hierbij gastvrijheid
in de vorm van koffie en lunch. Na afwerking van het huishoudelijke gedeelte in
de morgen werd 's middags een excursie gehouden in dit natuurgebied met
toelichting aangaande de opzet ervan.
In september bracht de Amerikaanse fokker van Lakenvelders, de heer Gray uit
Detaluma (Californië), vergezeld van zijn vrouw een bezoek aan ons land. Hij
exploiteert zelf meerdere bedrijven met melkvee en heeft daarbij op 2 bedrijven
in totaal 1100 "Lakenvelders". Ir. Minkema (voorzitter van de Stichting zeldzame
huisdierrassen) en ondergetekende hebben deze gasten rondgeleid langs de
bedrijven van de heren van Ginkel te Bunnik en Wismeijer te De Bilt en later nog
op het proefbedrijf "De Bunzing" van het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek
te Zeist. Dhr. Gray gaf wel toe in ras-type wat tekort te schieten in zijn
veestapel, maar in melkproduktie en gehaltes bleek hij ons weer de baas.
Zwartblesschapen
Gestage groei kenmerkte ook in 1983 de fokkerij met zwartblesschapen; het aantal
leden steeg verder naar 241. Het aantal inschrijvingen van lammeren liep evenwel
iets terug naar 975 stuks, voornamelijk als gevolg van strengere keuringseisen,
die bij een opgevoerd selectieprogramma nu eenmaal niet te voorkomen zijn. De
bedrijfsinspectie verliep ook dit jaar weer vlot, mede door inschakeling van een
tweede inspecteur in de persoon van de heer Wildeboer (voorzitter van de
Fokkersclub voor Zwartblesschapen), die de 3 noordelijke provinciën voor zijn
rekening nam. Ook dit jaar bracht het geregistreerde fokmateriaal een goede
prijs op en zodoende mag de fokkerij van goed materiaal zeker als lonend worden
beschouwd.
Gezien het goede verloop van de landelijke fokdag te Twello in 1982, zijn in
1983 2 fokdagen georganiseerd en wel te Groningen en Barneveld. Voor beide
keuringen was een goede belangstelling, zowel van deelnemers als van publiek. De
verdeling van de prijzen was als volgt (in aantallen en percentages):
1e prijs
2e prijs
Groningen
43 st. = 33%
129 st
.Barneveld 37 st. = 34%
108 st

3e prijs
4e prijs
totaal
44 st. = 34%
35 st. = 27%

7 st. = 6%

37 st. = 34%

6 st. = 6%

28 st. = 26%

Uit bovenstaande cijfers blijkt wel dat de kwaliteit op beide keuringen in
vergelijking niet ver uit elkaar lag.
De jaarlijkse algemene ledenvergadering werd, zoals gebruikelijk, weer gehouden
te Harderwijk en door ruim 80 leden bezocht. Het huishoudelijk gedeelte kon vlot
worden afgewerkt, waarbij het inmiddels "self-supporting" zijn als een mijlpaal
mag worden beschouwd. Na de pauze hield dierenarts Kotter, zelf ook een
enthousiast zwartblesfokker, een inleiding over schapenziekten, waarbij zich een
levendige discussie ontspon tussen de diverse praktijkmensen waar velen wat van
konden opsteken.

