Groeiende paardenhandel in China

In volle galop naar het Oosten
Ook de nichemarkten binnen de agrosector ontwikkelen zich steeds
verder. Zo worden Nederlandse paarden steeds populairder in landen
als Rusland en China. Die vraag is mede te danken aan de inzet van
het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN). Hun
missie: de wereld zal weten dat er geen beter paard is dan een KWPNpaard. En die boodschap lijkt aan te slaan.
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Wat is het KWPN?
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30.000 leden zijn aangesloten. Prestatiegerichtheid, duurzaamheid en het
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aansprekende uiterlijk zijn de belang-

Zolang het vervoersprobleem
niet is opgelost, blijft de
kleinschaligheid.
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rijkste factoren waarop het internationale succes van het Nederlandse paard
is gebaseerd.

afreizen om hier kennis te maken met het
Nederlandse paard en de Nederlandse
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Kinderschoenen
De meeste paardenbedrijven in China
bevinden zich in het noorden, doorgaans
in de buurt van ontwikkelde steden.
Vooral Binnen-Mongolië heeft een rijke
geschiedenis als het gaat om paarden.
De mensen die in China paarden houden
zijn onder te verdelen in vier groepen. De
eerste en belangrijkste groep zijn rijke
ondernemers die paarden als hobby hebben
en hierin geld investeren. Op de tweede
plaats heeft de Chinese staat stallen en
paarden in eigendom. Vrijwel iedere Chinese
provincie beschikt over een eigen hippisch
team dat de provincie vertegenwoordigt
op belangrijke wedstrijden. De derde groep
zijn de zogenoemde pensionklanten. Veelal
expats die een paard in China hebben
gekocht en hier een aantal keren per week
op rijden. Zij stallen hun paarden op de twee
bovengenoemde bedrijven. De vierde en
laatste groep zijn de particuliere Chinese
boeren, veelal in het noordwesten van China
die hun paard(en) gebruiken voor agrarische
doeleinden. Dit is een steeds kleiner
wordende groep en ook niet interessant voor
Nederland als leverancier van sportpaarden.
Hoewel het aan enthousiasme niet
ontbreekt, staat de paardenmarkt in
China nog in de kinderschoenen. Het zijn
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zoals gezegd voornamelijk gefortuneerde
ondernemers die brood zien in de
hippische sector. China heeft na jarenlange
economische achterstand het gaspedaal
vol ingedrukt, en ook op het gebied van
paarden luidt het gezegde ‘tijd is geld’.
De ‘hardware’ zoals stalgebouwen, de
paarden zelf, tuig en andere benodigdheden
worden snel geregeld, maar het ontbreekt

Team met KWPN-paarden wint National Games in Jinan.

de Chinezen aan aspecten waarbij gevoel
en ervaring komt kijken. Veel kennis wordt

Fok, paardje fok

dan ook van buiten gehaald. Instructeurs

Het KWPN is met gemiddeld 14.000 jaarlijks geboren veulens verreweg het grootste

uit Duitsland, Nieuw-Zeeland, Australië en

stamboek ter wereld. Binnen de KWPN-fokkerij worden vier fokrichtingen onderschei-

Nederland worden door Chinese stalhouders

den: springpaard, dressuurpaard, tuigpaard en Gelders paard. Bij het KWPN worden

ingehuurd om in China les te geven aan hun

spring- en dressuurpaarden gefokt om op het hoogste niveau in hun tak van sport te

ruiters. Hetzelfde geldt voor hoefsmeden en

presteren. KWPN-springpaarden en -dressuurpaarden hebben naast een aansprekend

veeartsen. Toch zijn er een aantal problemen

uiterlijk een grote bereidwilligheid, betrouwbaarheid en intelligentie.

op politiek vlak die de Chinese hippische

Het KWPN-tuigpaard wordt gefokt om aangespannen op concoursen te presteren. Het

sector in de weg staan.

tuigpaard is een typisch Nederlands fokproduct, maar doet ook wereldwijd de harten
van paardenliefhebbers sneller kloppen. Het Gelders paard is veelzijdig in gebruik en is

Obstakels

een voortzetting van het traditionele Gelderse type, zoals dat samen met het Groninger-

Een ogenschijnlijk simpel op te lossen pro-

type aan de basis heeft gestaan van het moderne KWPN-paard.

bleem, is dat men in China niet met een
paardentrailer op de openbare weg mag
rijden. Als ruiters niet met hun paarden

Aantal paarden in
China, per jaar
(x 10.000)
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veearts heeft niet het gewenste kennis

niet opgelost wordt, blijft de sector hangen

niveau als het om paarden gaat.

in relatieve kleinschaligheid. Een paardenvrachtwagen is wel toegestaan op de

Nederland heeft wel voor hetere vuren

openbare weg, maar er zijn slechts een paar

gestaan als het gaat om het overwinnen van

staatsstallen die over zo’n speciaal ingerichte

exportobstakels. Het KWPN streeft in China
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naar langetermijnrelaties en, hoewel niet
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rijk punt: een paard China uit krijgen, is niet

alle obstakels binnen afzienbare tijd over-
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mogelijk. Bestemmingslanden willen de

wonnen zullen worden, er is altijd ruimte
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paarden niet hebben vanwege het ontbreken

voor het delen van kennis. Het KWPN is met
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van een ziektevrije zone. Nog een tegenval-

andere partijen een samenwerking aange-
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ler: er heerst een verbod op de import van

gaan. Vanuit dit samenwerkingsverband
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sperma. Dit belemmert de fokkerij, terwijl er

geeft het KWPN ondersteuning en advies op
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een grote vraag is naar warmbloedpaarden

het gebied van veterinaire zaken, voeding,
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(die leveren betere sportprestaties) zoals we

huisvesting, training en hulp bij de aankoop
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die in Nederland hebben. Nu kan er alleen

van een passend paard en het (internatio-
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gefokt worden met natuurlijke dekkingen

naal) vervoer daarvan.
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waarbij de hengst in China moet zijn, of
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de merrie in het land waar de hengst zich
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bevindt. Maar het gebrek aan een ziektevrije

Met dank aan Irene Wolfs
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Meer informatie: www.kwpn.nl

