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Paardenfokkerij in het VK en Ierland

Nederland

heeft een lange, succesvolle geschiedenis als producent van kwaliteitsfokvee en gebruiksvee
en staat hierom wereldwijd ook algemeen bekend. Het
begint met het behouden van de grote diversiteit aan
verschillende rassen, die de basis vormen voor fokkerij.
Van hieruit heeft de dierlijke productiesector in Nederland de laatste decennia zich ontwikkeld tot een uiterst
hoog niveau, dankzij het selectief kruisen. Met als
resultaat kwalitatief hoogwaardig fokvee dat perfect
uitgangsmateriaal vormt. Zowel voor de ontwikkeling
van de zuivel- en vleesverwerkende industrie, als voor
recreatieve doeleinden.
De export van fokvee is gegroeid door vraag uit het
buitenland en door toenemende activiteit van Nederlandse veehandelaren op buitenlandse markten. Met het
bedienen van nieuwe en bestaande afzetmarkten leveren
de Nederlandse exporteurs niet alleen een belangrijke
bijdrage aan de economie van de Nederlandse fokveesector; zij leveren tevens een belangrijke bijdrage aan
de ontwikkeling van de vee- en vleessector in de diverse
buitenlanden. Zo is in Brazilië dankzij de inbreng van
Nederlandse fokkerijkennis, een positieve ontwikkeling in
de vlees- en zuivelveesector tot stand gebracht en wordt
succesvol in Hongarije met de paardensector samengewerkt.
Dierenwelzijn en diergezondheid heeft de laatste jaren
bijzonder veel aandacht. In de fokkerij verschuift mede
daarom de aandacht van productie-efficiëntie naar de
robuustheid van de dieren. Een juiste balans is daarbij
van groot belang. Hiermee wordt het dierenwelzijn, maar
ook de kwaliteit van te exporteren fokvee nog verder
verbeterd. En dankzij nieuwe technieken, zoals de
DNA-chip kunnen deze processen aanzienlijk versneld
worden.
Deze special geeft u daarover alle informatie en ik wens u
namens het ministerie veel leesplezier.
Marcel Vernooij, lid managementteam
Directie Agroketens en Visserij

Ernest Bokkers, clustercoördinator
voedselveiligheid & kwaliteit
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Degelijk Nederlands
trekpaard met nageslacht

Willen fokkerijgegevens Ernest Bokkers, Sophie van der Ploeg (Productschap Vee & Vlees):
respect blijven afdwingen, dan
moeten de erkenningen van
de betreffende organisaties
wel doorlopend onder de loep
worden gehouden. Mede- Op 8 mei 2011 werden de aangepaste regels
procedure, juist omdat daarmee de betrouwvoor de erkenning van fokkerijorganisaties en
bewindvoerder Productschap stamboeken van kracht. Daarmee vervalt de baarheid van de fokkerijgegevens staat of valt.
Vee & Vlees (PVV) voert bestaande erkenning van alle fokkerijorgani- Sophie van der Ploeg, als beleidsmedewerker
fokkerij verantwoordelijk voor de afwikkeling
en stamboeken per 1 januari 2012. Wil
daarom weer de vijfjaarlijkse saties
van de nieuwe aanvragen, kan dit alleen maar
een organisatie na 31 december 2011 erkend
benadrukken: “We hebben al een uitstel
herijking uit. Alle organisaties blijven, dan moet er een nieuwe aanvraag
ingevoerd, maar nu staat die nieuwe datum
worden ingediend. Voor de goede orde: wie
moeten hun erkenning voor 1 oktober 2011 de stukken volledig en
als een huis. Aanvankelijk zouden de nieuwe
erkenningen vanaf 1 oktober 2011 van kracht
compleet aanlevert heeft de garantie van een
herwinnen. tijdige beslissing en eventuele toekenning
moeten zijn, maar we hebben alle organisa-

‘Betrouwbare fokkerijgegevens, 		
betrouwbare export’

voor 1 januari 2012. Belangrijk, want organisaties lopen het risico dat men gedurende een
eerste periode van 2012 niet over de benodigde erkenning zou beschikken. Het PVV
houdt strikt vast aan de details van de

ties drie maanden extra tijd gegeven.
Simpelweg, omdat we erkennen dat het voor
de organisaties ingewikkeld is en daarmee
veel werk. De gegevens moeten worden
bijgewerkt en een aantal zaken moeten
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‘Een kwaliteitskenmerk brengt
waardevermeerdering met zich mee’

Een kenmerkende Dartmoormerrie met haar veulen

opnieuw en terdege onderbouwd worden aangetoond. In hoofdlijnen volgt Nederland voor
de fokkerijorganisaties de Europese geldende
richtlijnen, ze is alleen op een aantal punten
nader ingevuld. Wel is het beleid hier
nadrukkelijker gericht op behoorlijke
handhaving. Redelijk streng, zeker in
vergelijking met de rest van de wereld. Je moet
nauwkeurig te werk gaan en dat kost tijd. Dus
verdiende men dat respijt. Maar slechts tot 1
januari 2012, en geen dag later.”

‘Een optimaal functionerende fokkerij moet het fokdoel
tot in detail kunnen omschrijven’
Stamboek
Voor de goede orde belichten we een aantal
begrippen rond het fokken. Wanneer een
groep dieren van gelijk soort en ras met elkaar
kunnen paren en voor eveneens vruchtbare
nakomelingen zorgen, is er sprake van een
populatie. Het ras draagt alle kenmerken als
uiterlijk, gedrag en prestatie in zich en zorgt
voor het onderscheid van soortgenoten. Dat
de natuur rasgelijke dieren aanzet tot het

geheel uit eigen beweging zorgdragen voor
nageslacht lijdt geen twijfel. Wie een beetje
gewoon is in het Nederlandse landschap te
wandelen kan er vrijwel dagelijks kennis van
nemen. Maar het vooropgezet samenbrengen
van dieren noemen we fokken. Met dat
fokken heeft de mens dan bewust een
bepaalde doelstelling. En dat begint met een
nauwkeurige beschrijving, die twijfel uitsluit
en discussie moet voorkomen.
Als wij gaan selecteren en dieren van dezelfde
soort en ras met elkaar laten paren met als
doel de eigenschappen van de volgende
generatie te bepalen, dan proberen we een
fokdoelstelling te benaderen of te bereiken.
Daartoe behoort eerst een fokkerijgroepering te
worden omschreven. Zo’n verzameling
belanghebbenden bepaalt het fokbeleid rond
bepaalde rassen en formeert een fokkerijorganisatie om dat beleid voor de verschillende rassen
te realiseren. En vervolgens mag de organisatie
die voor de bepaalde rassen het stamboek
bijhoudt zich ‘stamboek’ noemen. Dat een
dergelijke ordening der genen om strenge
beleidsbepaling, goede toetsing en naleving
daarvan vraagt, mag voor zichzelf spreken.

Helder fokdoel
Daarom moeten de organisaties in hun
aanvraag ook kunnen aangeven welke doelen
ze met hun fokkerij hebben. Het proces kan
gericht zijn op het puur in stand houden van
een populatie van het zuivere ras of juist op het
wijzigen van de eigenschappen. Een optimaal
functionerende fokkerij moet dus het fokdoel
tot in detail kunnen omschrijven. De argumentatie vraagt dan ook voor welke eigenschappen
verandering wordt nagestreefd.
Om het belang van die omschrijving van het
fokdoel, ook inzake export, te illustreren geeft
Van der Ploeg een voorbeeld: “In het verleden
zijn Nederlands gefokte koeien naar Afrika
geëxporteerd om de bevolking te helpen de
voedselschaarste te bestrijden. Het bleek dat
die dieren in Afrika de hoge melkgift niet
konden volhouden. De externe factoren in
Afrika als klimaat, huisvesting en voeding
verschillen nogal van die in Nederland.
Daarop werd het fokdoel aangepast om
koeien ter wereld te brengen die onder deze
andere omstandigheden wel een voldoende
grote melkgift behielden.”

Zelfs het belang van een verandering in de
eigenschappen vraagt dus om beschrijving,
om aan de commissie, die de aanvraag tot
erkenning beoordeelt, te worden voorgelegd.
De voorzitter van het productschap neemt de
uiteindelijke beslissing over de aanvraag.
De registratie ligt vast in een erkend stamboek. Ook daarover kan geen meningsverschil
bestaan. Elk boek, kaartsysteem of elke
informatiedrager, waarin zuivere dieren van
een bepaald ras met vermelding van hun
voorgeslacht (afstamming) worden ingeschreven of geregistreerd, en dat geheel volgens de
voorschriften wordt bijgehouden door een
erkende fokkersvereniging of een fokkerijgroepering, is de naam ‘stamboek’ waardig.
In de regelgeving rond de fokkerij van
paarden kan ook nog eens een moederstamboek voorkomen, dat onder andere de
beschrijving van het ras bepaalt. Daarin wordt
dus ook de organisatie genoemd, die het
stamboek bijhoudt van de populatie in het
land van herkomst.

Strikte regels
Het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar
het tekent de absolute betrouwbaarheid die

Nederland telt zo’n tachtig erkende organisaties, onderverdeeld in de sectoren runderen
en buffels, paardachtigen, varkens, schapen
en geiten. Als het gaat om de fokkerijregelgeving voor de sectoren is het productschap de
uitvoeringsorganisatie van het ministerie van
EL&I. De regelgeving zelf wordt grotendeels
bepaald door Europa. België en Duitsland zijn
een aantal jaren terug op een geldigheidsduur
van de verleende erkenning van tien jaar
overgegaan. Vanwege de gevraagde betrouwbaarheid handhaaft Nederland een vijfjarige
geldigheid van de erkenning. De voorzitter
van het PVV erkent de organisaties voor het
bijhouden van één of meer stamboeken en
organisaties die verantwoordelijk zijn voor de
reglementering van prestatieonderzoeken en
schattingen van de fokwaarde. Jaarlijks dient
een voortgangsrapportage te worden
overlegd. Het ligt in de bedoeling daaruit
eventuele misstanden aan het licht te brengen
om direct corrigerende maatregelen te
kunnen nemen.
Ernest Bokkers, clustercoördinator voedselveiligheid & kwaliteit van het productschap,
waar de fokkerij onder valt: “En omdat wij
over een aanzienlijke fokpopulatie beschikken, waaruit op grote schaal wordt geëxporteerd, kan een deugdelijke controle op
kwaliteit slechts in het voordeel van de
Nederlandse omzet werken. Het kenmerk van
kwaliteit brengt een waardevermeerdering
met zich mee. De certificaten van erkende
organisaties, zoals vermeld op de website van
het Productschap Vee & Vlees, worden dan
ook vanuit het buitenland regelmatig
geconsulteerd. Zonder geldig certificaat heeft
een stamboekregistratie van een dier geen
enkele waarde. Overigens is export van levend
vee en de producten daarvan van groot belang
voor de Nederlandse sector. Reden te meer om
de fokkerijorganisaties scherp te reglementeren en de regels voor 100% na te leven.”
Frits H. Emmerik

www.pve.nl
Op de site van het Productschap voor Vee, Vlees
en Eieren zijn handboeken, regelgeving en alle
overige informatie omtrent het fokken
beschikbaar.
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Sophie van der Ploeg, beleidsmedewerker fokkerij

voor dergelijke registraties moeten worden
nagestreefd. Een kleine onregelmatigheid kan
namelijk ongemerkt een complete stamboeklijn volledig aan het wankelen brengen en dat
is juist niet de bedoeling.
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Dressuur- en springpaarden
van Nederlandse komaf
toppen al jaren in
de Olympische ranglijsten
en dat is elders niet
ongemerkt gebleven.
Steeds vaker komen
toppaarden terecht in
landen buiten de EU.
De meeste in de VS.
De KWPN, het Nederlandse
stamboek van sportpaarden,
promoot de paardensport in
opkomende markten als
China en Rusland.
Daar ontstaat een nieuwe
klasse die een sport
zoekt waarmee ze zich
wil onderscheiden.
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Johan Knaap:
“Mensen met geld
willen zich
onderscheiden,
dat kan in de
paardensport”
Foto: Dick Karremans

Nederland: Land van tulpen,
kaas en sportpaarden
“Nummer een worden is moeilijk, en nummer
een blijven zal niet makkelijk zijn.” Johan
Knaap, directeur van Koninklijke Warmbloed
Paardenstamboek Nederland ziet de toekomst
rooskleurig in. Hij is er trots op dat KWPNfokkers het strengste selectieprogramma van
de wereld voeren. Want dat is de manier om
snel vooruit te komen. Het nadeel is dat de
keurmeesters van het KWPN veel mensen
moeten teleurstellen: het paard waar ze zoveel
tijd, hoop en vakmanschap in hebben
geïnvesteerd, krijgt net geen topwaardering.
De markt voor dressuur- en springpaarden is
een kwaliteitsmarkt waar Athina Onassis en
de dochter van Bruce Springsteen hun
favoriet uitzoeken. De exportwaarde ligt
rond de € 100 miljoen per jaar.

paarden naar Nederland”, verklaart Knaap.
“Het gevolg is dat de allerbeste paarden steeds
duurder worden. In dat segment is er geen
recessie. Terwijl in het segment daaronder van
paarden die net niet aan de topeisen voldoen,
de markt stagneert. De verschillen worden
steeds groter.” Het succesvolle dressuurpaard
Totilas werd in 2010 voor een bedrag tussen
de €10 en de €15 miljoen aan een Duitse
paardenhandelaar verkocht. En het paard
waarmee de Nederlandse amazone Emmelie
Scholtens in augustus dit jaar brons won op
het WK in het Duitse Verden werd na afloop
meteen verkocht aan dezelfde handelaar. De
vraag is of het succes een zegen of een
probleem is.

Voorsprong
Springpaarden die in Nederland zijn geboren,
wonnen goud, zilver en brons op de Olympische spelen van 2008. Weliswaar onder een
buitenlandse ruiter maar het succes heeft zich
afgelopen jaren op EK’s en WK’s herhaald.
“De hele paardenwereld ziet dat. Mensen
willen succes en daarom komen ze voor

“Het is natuurlijk een topcompliment als je
grootste concurrent hier komt kijken en
kopen”, constateert Knaap. “We moeten
anderzijds geen uitverkoop houden van al het
fokmateriaal zoals in zekere mate is gebeurd
bij het Duitse Holsteinstamboek. Daar
hebben ze nu nog last van.” KWPN-goed

gekeurde hengsten hebben veel invloed op de
populatie. Een goede hengst krijgt wel 300
veulens in één seizoen en zo worden zijn
genen in de Nederlandse populatie verankerd. Op die manier is een voorsprong
opgebouwd op het buitenland. Vanwege de
internationale successen worden KWPN-

KWPN werkt samen met de Universiteit van
Wageningen aan het toepasbaar maken van
die techniek bij paarden. Dat is een lange weg
maar met een goed perspectief. Zo kan een
erfelijke gewrichtsafwijking als osteochondrose bijvoorbeeld worden teruggedrongen.
Knaap: “De kwaliteit van een paard is een

‘KWPN-fokkers voeren het strengste selectieprogramma
ter wereld’
hengsten echter steeds sneller in het
buitenland ontdekt. Het sperma gaat per
koerier naar buitenlandse merries. Vroeger
ging daar veel meer tijd overheen. Het wordt
moeilijker om met hengsten het verschil te
maken met de buitenlandse concurrentie.
Om het onderscheidend vermogen te
vergroten focust het KWPN tegenwoordig
sterker op de merrieselectie. Hiermee loopt
de stamboekorganisatie naar mening van
Knaap op de concurrentie vooruit.

combinatie van genen en jarenlange training.
Bedenk wat een schade wordt voorkomen als
een dergelijk probleem wordt uitgebannen.
Het omgekeerde is ook mogelijk. Stel dat het
al op zeer jonge leeftijd mogelijk wordt een
topper in de dop te selecteren en die te
koppelen aan een toptrainer. Dan benut je je
kansen beter. Het duurt nog wel een aantal
jaren voor we het potentieel van DNA-chips in
de praktijk kunnen gebruiken”

Hobbyfokkers
Snelle screening
Om de potentie van fokdieren zo snel
mogelijk in te schatten, wordt in de rundveefokkerij al gebruikgemaakt van snelle
screening met behulp van DNA-chips. Het

Speciaal aan het karakter van de paardenfokkerij is dat de meeste van de dertigduizend
leden van de KWPN hobbymatig fokken met
één à twee merries. Het klassieke profiel is
dat van boeren die de kunst van vader op

zoon doorgeven. Hier zijn Totilas en Jazz
uit opgestaan. Dan is er ook een kleine
professionele groep hengstenhouders en
bedrijven met africhtings- en opfokstallen.
Het KWPN houdt het stamboek bij en
voert het selectieprogramma uit. Niet
enkel het hoogste niveau telt, maar ook het
welzijn. Een paard moet zich onderscheiden
als blij, werkwillig en gezond. Vindt het
paard het leuk om voor zijn ruiter te werken
of is het bang? Dat is essentieel voor het
plezier dat ruiter en paard later aan de
sport beleven.
Jaarlijks worden in Nederland gemiddeld
zesduizend KWPN-hengstveulens geboren.
Op hun derde volgt een uitgebreid
selectietraject en worden circa twintig
hengsten goedgekeurd voor de dekdienst.
Nog eens drie jaar later worden de eerste
nakomelingen gekeurd op de mate van
overerving, want daar draait het om.
Uiteindelijk blijven er van elk jaar maar
een vijftal echt goede ‘overervers’ over.
Het Nederlandse paard Jazz staat bijvoorbeeld al drie jaar wereldwijd als dressuur
vererver op de eerste plaats. En de KWPN
zelf staat al zes jaar op de eerste plaats op
de wereldranglijst van zestig internationale
stamboeken voor sportpaarden.
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Volgens Knaap heeft het Nederlandse succes
te maken met het totaalconcept van een goed
paard met een goede opleiding: “Een
Amerikaan die hier komt waant zich in de
paardensupermarkt”, aldus Knaap. “In iedere
provincie zijn wedstrijden en overal zie je
paardentrailers. In z’n eigen land moet hij
een hele dag reizen voor een keuring of
een wedstrijd en overnachten. Het is veel
goedkoper een paard hier op te leiden.
Alle voorzieningen liggen bij elkaar. En alle
paarden die in het weekend ervaring opdoen,
zijn potentiële winnaars. Daarom is Nederland een paardenland.”

‘Fokkerij vraagt
engelengeduld en
doorzettingsvermogen’
Al van oudsher worden in Noordwest-Europa
paarden gefokt. Het klimaat is goed en er
heerst een fokkerscultuur. Nederland is zich
na WOII gaan specialiseren op spring- en
dressuurpaarden. De stamvader is het
boerenpaard. “De fokkers willen allemaal
die ruwe diamant slijpen”, schetst Knaap.
“Je moet het op kunnen brengen om vele
generaties (van paarden) lang te wachten
op succes. Tientallen jaren. Steeds opnieuw
kijken en vergelijken en de eigenschappen

inbrengen die je nog mist. Er zijn veel offers
gebracht: heeft een fokker na jaren een goed
springpaard, blijkt het toch een gewrichts
afwijking te ontwikkelen. Het resultaat dat we
nu hebben is opgebouwd met engelengeduld
en incasseringsvermogen.”

Nieuwe markten
“De VS zijn altijd een grote afzetmarkt
geweest en in moeilijke tijden ook gebleven.
Maar er worden in Noordwest-Europa teveel
paarden geboren. Daarom werken we aan
het openen van nieuwe markten. We leggen
de focus op China en Rusland, en later
eventueel India. Dat zijn opkomende
markten waar mensen de komende decennia
een sport gaan kiezen. Het verhaal begint met
het promoten van de sport en het boeiende
samenspel met een ander levend wezen. En
vervolgens kunnen we het paard leveren.
We werken in een consortium van bedrijven
die alles leveren op het gebied van verzorging, training, voeding en transport. Zelfs
de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is er bij betrokken. We bieden
een totaalconcept aan.”

Promotie
De stamboekorganisatie promoot ook het
merk KWPN. Een KWPN-paard is een
prestigieus bezit. Knaap: “Ik begin altijd met
een foto van het Olympisch podium met drie
Nederlandse paarden. Mensen met geld
willen zich onderscheiden. De paardensport
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Paardensupermarkt
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is hier uitermate geschikt voor. Wij bezoeken
China voor promotie en zij komen hier
kijken. In juni hebben we nog een Chinese
handelsmissie ontvangen. Maar in China
moet de paardensport van ver komen, daar
gaat tien jaar overheen. Voor succes is het
ook van belang dat je de cultuur goed leert
kennen”, stelt Knaap. “Het werkt niet als je
met een goed paard komt en denkt: ‘daar is
een markt, en klaar’. Chinezen houden
bijvoorbeeld van grote paarden. En ze letten
op kleur.”
Afgelopen vier jaar groeide de export naar
China van vrijwel nul naar € 1,8 miljoen per
jaar. Ook het Midden Oosten is een interessante markt. De springsport is daar al veel
verder. Een aantal handelaren doet er goede
zaken en veel ruiters uit het Midden-Oosten
worden hier getraind. Zo ontwikkelt ieder
werelddeel zich op z’n eigen manier.

Handhaving
Sinds 8 mei zijn de Europese regels voor
erkenning van fokkerijorganisaties en
stamboeken aangepast. Fokkerijorganisaties
moeten jaarlijks laten zien hoeveel leden ze
hebben en wat ze bijvoorbeeld gedaan
hebben tegen erfelijke afwijkingen. Knaap
vindt het een goede zaak dat de handhaving
strenger wordt aangepakt. Voor de KWPN en
haar leden verandert er niet veel. Het meeste
werd al in de praktijk gedaan. Veulens krijgen
bijvoorbeeld al tien jaar een chip als unieke
identificatie en tegenwoordig ook een
paspoort. Die taak is nu officieel aan de
stamboekorganisatie toebedeeld voor
KWPN-paarden.
Ten slotte heeft Knaap nog een advies aan de
overheid. Hij pleit voor strengere controles
op de gezondheid van paardenmateriaal van
buiten de EU. Dit om insleep van exotische
ziektes zoals het West-Nijlvirus tegen te gaan.
Knaap: “Wij proberen onze leden voor te
lichten over wat ze kunnen doen om infectie
te voorkomen. De Nederlandse fokkers doen
hun best. En ook binnen Europa vertrouwen
we elkaar. Maar een virus kan binnenkomen
met een paar zebra’s. Grenscontrole is
daarom essentieel voor bescherming tegen
exotische ziektes.”
Marcel van den Hark

Oude huisdierrassen vormen Stichting zet zich in voor behoud van oude huisdierrassen:
de basis voor moderne rassen
en vertegenwoordigen een Zeldzame huisdierrassen: curiositeit
niet te onderschatten waarde.
Tegenwoordig zijn er nog of innovatief exportproduct?
maar kleine populaties over
hoen, Krombekeend en Witborsteend,
huisdierrassen zijn zo zeldzaam
waarvan sommigen zelfs met Zeldzame
wellicht bekend van een televisiequiz voor
dat wij ze niet dagelijks tegen komen.
intelligente deelnemers.
uitsterven worden bedreigd. De industrialisatie heeft deze categorie
opgenomen en overbodig gemaakt. Althans,
Om die reden is in 1976 de zo lijkt het. Een beperkte groep veehouders
Stichting Zeldzame Huisdier- en hobbyisten is liefhebber van deze categorie ‘Nieuwe kansen voor
paarden, runderen, varkens, schapen en
oude rassen’
rassen (SZH) opgericht. Geert geiten. Ook onder kippen, eenden, ganzen
duiven kennen we zeldzame overblijvers.
Boink is de voorzitter die de en
En vanzelfsprekend zijn er honden en
oorsprong van de rassen konijnen waarin we het oeroude ras
Kortom, levend erfgoed is geen dagelijks
Moet dat stuk geschiedenis
herkennen, zoals de Hollandse Herder en de
levend wil houden. “Wie de Gouwenaar. Hebben we het over de grotere onderwerp.
behouden blijven? “Het is niet slechts de
nostalgische waarde,” zo benadrukt Boink.
mal van een gietstuk weg- boerderijdieren dan komen de namen van
“Hoewel veel oorspronkelijke dieren prachtig
sterke doorzetters als Groninger Paard,
gooit kan niet langer een Gelders Paard en Nederlands Trekpaard ons zijn en onze meesterschilders ze dankbaar als
nieuw stuk gieten.” bekend voor. Wandelend door het boerenland modellen gebruikten. Het oorspronkelijke ras
denk je wel ‘wat een mooie koe’ maar je
herkent die niet als Fries Roodbont. Blaarkop
wellicht wel, vanwege die naam. En als een
schaap er niet heel gewoon uitziet dan zou het
wel eens een Kempisch heideschaap of een
Blauwe Texelaar kunnen zijn. Onder de kippen
en eenden tellen we Assendelfter, Baardkuif-

is vaak heel karakteristiek en juist daarom
doorgefokt naar handzamer en meer
productieve rassen die passen in een
geïndustrialiseerde veehouderij. Maar daar
gaat het niet om. Het belang schuilt in het
bewaren van de genetische oorsprong. Het
origineel moet in de eigen omgeving worden
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Geert Boink en z’n vrouw
thuis in familiekring.
Foto: Wilma Taks

gehandhaafd. Die eigen omgeving levert
namelijk de eigenschappen aan de originele
rassen. Dan ligt de vraag voor hand: kan dat
bewaren niet door simpelweg het sperma in te
vriezen? Nee, want levende have kan je
ervaren, controleren en volgen. En dan komt
ten slotte dat laatste, aardige voordeel: je kunt
er van genieten, in landschappen, parken,
recreatiegebieden, op kinderboerderijen en in
de natuurlijke omgeving van zowel de
veeboerderij als van de hobbyboer.”

Zeldzaam lekker
Geert Boink, zelf eigenaar van enkele
Lakenvelders, is een voorstander van het
fokken van deze originelen om te eten.
“Vlees van dergelijke aloude, sterke en
stabiele dieren is een aparte delicatesse. Iets
voor de exclusieve horeca en een ingrediënt
voor slowfood. Alle runderen, varkens en
kippen die uit deze oorspronkelijke rassen
zijn gekruist en doorgefokt, zijn tot eenvormige producten van de grootschalige
industrie verworden. Onpraktische eigenschappen zijn er uit gefokt, de smaak is
aangepast aan de grootste gemene deler van
de markt. De genenpool van massaconsump-

tiedieren is veelal eigendom van de multinationals. Ze hebben geen ander doel dan
kwantitatieve productie. Maar de toekomst
zou wel eens meer ruimte kunnen gaan
bieden aan nichemarkten, als tegenreactie op
die grootschaligheid. Als smaak dan de
boventoon gaat voeren, dan kun je her en der
een vriendelijke regionale markt creëren,
waarin de oorspronkelijke rassen een rol

en duurzaamheid. Zou je te ver weg willen
exporteren, dan kom je op het terrein van een
aanliggende regio, die het eigen originele
product wil brengen. En agressieve expansie is
juist niet de bedoeling van dergelijke
initiatieven. Ik geloof niet zo in die massale
eenvormigheid, als noodzaak om de wereld
ook met de huidige bevolkingsexplosie in de
toekomst te kunnen voeden. Je zou veel

‘Commercie bekommert zich niet om het origineel’
spelen. Die krijgen dan een functie in de
keten, compleet met kleinschalige export.
Van het eindproduct, ja, maar dat blijft
kleinschalig. Misschien is het concept van een
regionaal kleine markt, met de oorspronkelijke rassen als eerste productieschakel voor
een kleinschalige markt, met een korte en
duurzame keten, wel exportwaardig. In
Nederland zijn we bezig met een label
‘Zeldzaam Lekker’, om met vlees, zuivel en
eieren van de originele rassen langzaamaan
zo’n markt op te bouwen. Daaruit kan een
beperkte export ontstaan. Beperkt, want
grootschaligheid is strijdig met verscheidenheid in kenmerkende smaken, originaliteit

duurzamer te werk kunnen gaan door juist
overal diversiteit na te streven, regionaal
evenwichtige en traditioneel gewortelde
markten te creëren en kleinschaligheid te
bevorderen. Dan kunnen de nu zeldzame,
oorspronkelijke rassen overal ter wereld weer
een bepalende rol gaan spelen en komt onze
kennis en ervaring goed van pas. Terug in de
tijd als een innovatief exportproduct.”

Stier van Potter?
Er is nog een andere reden om de oude
huisdierrassen niet slechts als een curiositeit
te handhaven. Een reden die ook de aandeelhouders van de multinationals zal aanspre-

ken. De genen kunnen op termijn mogelijk
ook een praktisch nut hebben voor de huidige
veeteelt. Als ooit door veranderde vraag de ver
doorgefokte huidige rassen niet meer aan de
eisen kunnen voldoen, dan beschikken we
over een reservoir sterke oereigenschappen
om opnieuw richting gewenst dier te fokken.
Daarmee kan je gerichter fokken dan met de
reeds doorgefokte rassen. Onze eigen Fries
Hollandse koe vormt de basis van de huidige
Holstein Fresian, veruit de meest gebruikte
superspecialist in melkproductie ter wereld.
Door de originele genen weer opnieuw te
gebruiken kun je vooral op het gebied van
robuustheid en dus duurzaamheid een slag
maken.
Een ander voorbeeld: het Gelders paard is een
geliefd partner om sportpaarden te fokken.
Dat dreigt zulke vormen aan te nemen dat het
origineel zou kunnen verdwijnen. De
commercie richt zich logischerwijs op het
kruisen, terwijl weinigen zich bekommeren
om het behoud van het origineel. Het veilig
stellen van het beginkapitaal vraagt om meer
langetermijnvisie dan de handel kan
opbrengen. De missie van de SZH is het

wegkruisen van dit Gelders paard te voor
komen.
Die belangrijke functie heeft het ministerie
van EL&I ertoe gebracht de stichting te
steunen. Haar ervaring speelt in het naleven
van een aantal verplichtingen een essentiële
rol. Om de agrobiodiversiteit te waarborgen
heeft Nederland diverse Europese en
mondiale verdragen ondertekend. Het
Centrum voor Genetische Bronnen Nederland
in Wageningen ondersteunt de overheid bij
de uitvoering van betreffende wet- en
regelgeving. Zij beheert de genenbank waar
sperma van alle Nederlandse rassen van
landbouwhuisdieren opgeslagen is. De SZH
werkt in de categorie zeldzame huisdieren
met het CGN nauw samen.
Een andere, recente, opdracht aan de
stichting is het aanleggen en beheren van
een paraplubestand zeldzame huisdieren.
Wanneer een epidemie in een bepaalde regio
aanleiding geeft tot ruiming van vee, dan kan
een registratie in dat bestand aanleiding
geven het sterke oorspronkelijke ras te
sparen. Met een druk op de knop moet

duidelijk zijn waar zich dieren van deze rassen
bevinden om de uitzondering op de gevreesde
maatregel te bevestigen. In de EU regelgeving
wordt deze mogelijkheid geboden met als
doel de bescherming van de dierlijke
genetische bronnen. De missie van de
stichting is het in stand houden van de
originele Nederlandse rassen door ze een
plaats te geven in de maatschappij, een
nutsfunctie in de breedste zin. Dit onder
het motto: ‘oude rassen nieuwe kansen’.
Overigens en om de strekking van kennis
omtrent originele rassen te illustreren, een
aardig weetje: de Stier van Potter heeft een
nogal bijzondere anatomie en is beslist geen
weergave van een oorspronkelijk en zuiver
oerras. Aan u om die kruising te bezichtigen,
dagelijks in het Haagse Mauritshuis.
Frits H. Emmerik

Kijk ook op:
www.zeldzaamlekker.nl
www.szh.nl
www.cgn.wur.nl
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‘De oorspronkelijk uit India
afkomstige Nelore-koe is uitermate
populair in Brazilië’

Handelsmissie Staatssecretaris Bleker
Het is in Brazilië niet altijd gemakkelijk zakendoen. Het land kent een hoge mate van
bureaucratie, heeft een ingewikkeld belastingsysteem en kent een rigide arbeids
wetgeving. Zoals uit onderstaande blijkt zijn de groeikansen echter ook groot. Zeker
gezien een sterk groeiende koopkrachtige middenklasse.
Voor wie geduld heeft en goede lokale mensen in dienst neemt, is Brazilië ‘the place to be’.
Ook geïnteresseerd? Meld u zich dan aan voor deelname aan de handelsmissie die
Staatsecretaris Bleker in november aan Brazilië zal brengen. Voor meer informatie over
de missie: www.agentschapnl.nl

Een kijkje achter de schermen:

Nederlandse fokveebedrijven
in Brazilië
De getallen zijn overweldigend: 220 miljoen
runderen (waarvan 35 miljoen voor zuivel,
de rest vlees), 35 miljoen varkens, de kippen
zijn goed voor een jaarlijkse productie van
11 miljoen ton pluimveevlees. En er is ruimte
voor groei. Enkele Nederlandse bedrijven
dragen hun steentje bij aan die groei, en
verdienen een goede boterham in een land
waar zakendoen niet altijd makkelijk is.

Rundvee
Twee Nederlandse bedrijven werkzaam met
rundergenetica hebben een KI-vestiging in
Brazilië: Alta Genetics en CRV Delta. Samen
hebben ze naar schatting de helft van de
Braziliaanse markt voor kunstmatige
inseminatie in handen. Uit cijfers van de
overkoepelende organisatie ASBIA van
KI-bedrijven blijkt dat in 2010 in totaal ruim
10 miljoen rietjes zijn verkocht, waarvan
bijna 58% voor vleesvee en ruim 42% voor de

zuivelsector. De groei ten opzichte van 2009
was bijna 14%. Verreweg het grootste aandeel
voor vleesvee is de oorspronkelijk uit India
afkomstige Nelore-koe, die ruim een kwart
van het totaal voor haar rekening neemt.
Alta Genetics is gevestigd in Uberaba,
deelstaat Minas Gerais, waar jaarlijks de grote
veebeurs Expozebu wordt gehouden.
Sommige van de imposante stieren staan
vredig in de Braziliaanse winterzon, anderen
bekijken wild snuivend de langslopende
bezoekers op de in een cirkelvorm gebouwde
KI-locatie. Bij de toegangspoort hangt een
groot spandoek met de boodschap dat men
vorig jaar 1 miljoen rietjes heeft verkocht in
Brazilië. Naast rundvee, heeft Alta Genetics
ook genetisch materiaal van schapen en
geiten in het assortiment.
CRV Lagoa is iets zuidelijker gevestigd, in
Sertãozinho, in de deelstaat São Paulo.

Vladimir Walk, de Nederlandse directeur van
CRV Lagoa, verwacht dat dankzij de toepassing van gesekst sperma de vraag naar KI in
de zuivelsector de komende jaren verder zal
toenemen. Eerder dit jaar heeft CRV Lagoa
het bedrijf Central Bela Vista overgenomen
waardoor de positie als marktleider verder is
uitgebouwd.

Varkens
Ook het Nederlandse Topigs is al meer dan
15 jaar actief in Brazilië. Volgens algemeen
directeur Hermanus Wigman heeft Topigs do
Brasil een marktaandeel van 25% en is de
tweede partij in de markt. PIC is marktleider
met 35%. Er werken 70 mensen en de omzet
bedraagt ruim € 11 miljoen. Brazilië is voor
Topigs één van de belangrijkste markten.
Het is een professionele markt met een
moderne varkenshouderij. Veterinaire eisen
bij de export en import van fokmateriaal
zijn wel regelmatig een probleem.
Dit maakt uitwisseling van genetisch
materiaal tussen Brazilië en andere landen
moeilijk. Het beperkt ook de groeimogelijkheden in Latijns-Amerika en maakt het lastig
de fokpopulaties in Brazilië goed te
koppelen aan die van de rest van de
Topigs-organisatie.

Pluimvee
Hendrix Genetics uit Boxmeer richt zich
met het bedrijfsonderdeel ISA (Institut de
Sélection Animale) op pluimveeverbetering
van leghennen. ISA is eind 2005 door
Hendrix overgenomen maar is al enkele
decennia actief in Brazilië. Op het bedrijf in
Salto in de deelstaat São Paulo worden de
uit Nederland en Frankrijk ingevlogen
broedeieren uitgebroed. Eenentwintig dagen
na aankomst vertrekken de eendagskuikens
naar een 50 kilometer verderop in de bossen
gelegen boerderij. Om insleep van ziekten
tot een minimum te beperken, is dit bedrijf
zo goed als afgesloten van de buitenwereld.
Verspreid over vijf stallen worden de
grootouderdieren gehouden. De uit deze
grootouderdieren geproduceerde hennen
(ouderdieren) vinden hun weg naar voor
namelijk de Braziliaanse markt. Maar ook de
export van broedeieren naar andere
Zuid-Amerikaanse landen zoals Chili,
Argentinië, Ecuador, Bolivia en Venezuela
zorgt voor een belangrijke bron van
inkomsten.

Toekomst
De Braziliaanse veestapel is groot, en zal
de komende jaren verder groeien.

Uit een onlangs door het Braziliaanse
ministerie van Landbouw gepubliceerde
studie blijkt dat Brazilië over tien jaar
verantwoordelijk zal zijn voor 49% van de
wereldexport van pluimveevlees en 30% van
het internationaal verhandelde rundvlees.
Naast de export zijn ook de groeicijfers van
de binnenlandse consumptie spectaculair.
Op de Braziliaanse interne markt met bijna
200 miljoen inwoners zal de consumptie van
rundvlees de komende tien jaar met maar
liefst 83% toenemen, varkensvlees met 81%
en pluimveevlees met 67%.
Bart Vrolijk, Landbouwraad Brazilië

www.asbia.org.br
www.altagenetics.com.br
www.crvlagoa.com.br
www.topigs.com.br
www.hendrix-genetics.com
www.expozebu.com.br
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Dat Brazilië een grote
veestapel heeft, is algemeen
bekend. Minder bekend is dat
er diverse succesvolle
Nederlandse bedrijven aan
het begin van de dierlijke
keten staan, die door
zorgvuldige selectie
de Braziliaanse veestapel
naar een hoger niveau
brengen. Tijd voor
een kijkje achter
de schermen bij enkele
Nederlandse bedrijven die
al langere tijd vaste voet
aan de grond hebben
in Brazilië.
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Gebalanceerde afwegingen
voor een duurzame fokkerij

aangepast aan het leven in een legbatterij, is
waarschijnlijk minder geschikt als scharrelkip
op een drukke stalvloer. Zomaar overstappen
van het ene systeem naar het andere is dus niet
altijd mogelijk. Verandering door fokkerij is
een geleidelijk proces waarbij er in een vroeg
stadium contact moet zijn tussen systeem
ontwerpers en fokkers. Een eerste speerpunt
is daarom het systeemontwerp. De stal van de
toekomst houdt meer rekening met de
individuele behoefte van een dier zodat het
natuurlijk gedrag kan vertonen. Een kip wil
zand om in te krabben en een varken wil gaan
wroeten. En het dier van de toekomst is meer
robuust. Dat wil zeggen dat het een grotere
weerstand heeft tegen ziekten (met uitzondering helaas van varkenspest en vogelgriep) en
een langere levensduur. Als een dier langer
productief blijft na het opgroeien valt ook de

ecologische voetafdruk gunstiger uit. Bij
zeugen en melkkoeien heeft de levensduur
daarom veel invloed op de duurzaamheid van
de veehouderij.

Gezonder
Welzijn en gezondheid staan samen voor de
kwaliteit van leven van dieren. Dit vormt het
tweede speerpunt, dat spreekt over een
verandering in de benadering van dierziekten:
van ziektebestrijding naar gezondere dieren.
Bij deze manier van werken ondersteunen
houderij en fokkerij de natuurlijke weerstand
van het dier. Daarbij past een selectief,
beperkt en curatief gebruik van antibiotica en
andere diergeneesmiddelen. Omgekeerd zal
het aan banden leggen van het antibiotica
gebruik ook de noodzaak tot selectie op
verbeterde weerstand verhogen. Voor het
ontwikkelen van effectief fokprogramma en
het opsporen van genen die bijdragen aan
verbeterde weerstand is het gebrek aan
gezondheidsgegevens het grootste probleem.
De gezondheid van landbouwhuisdieren in
Nederland wordt nog niet op grote schaal
bijgehouden tot op individueel dierniveau.
Wel is er een dierenartsenmonitor gestart op
vrijwillige basis. In Scandinavische landen is
het bijhouden van gezondheidsgegevens al
jaren een standaardprocedure. Gegevens van
goede kwaliteit en van veel dieren zijn
essentieel bij de ontwikkeling en implementatie van fokkerij op diergezondheid. De
ambitie is een monitoring- en registratie
systeem op te zetten voor individuele dieren
op een groot aantal verschillende bedrijven.
Sensoren, ICT en genomica maken goede en
betaalbare registratie mogelijk.

Aanpassen
Het welzijn dat een dier ervaart hangt nauw
samen met hoe goed een dier kan functioneren in een bepaald systeem en of het daar
natuurlijk gedrag kan vertonen. Dit welzijn is
meetbaar door observatie van het gedrag en
het monitoren van fysiologische parameters
en gezondheid. Verenpikken, staartbijten en
stoten met hoorns vormen bijvoorbeeld een

probleem in de veehouderij. Een snavel
behandeling bij leghennen, het couperen van
staarten bij varkens en onthoornen bij koeien,
behoren daarom tot de standaardpraktijk.
Zonder die ingrepen zouden de dieren elkaar
verwonden of zelfs doden. Het dier wordt op
die manier aangepast aan het systeem. Het
gedrag heeft echter ook een erfelijke
component. De meeste fokkerijorganisaties
letten tegenwoordig dan ook op het groeps
gedrag. Hoe sociaal is een dier? Laat het
anderen toe bij de voerbak of is het agressief
en beïnvloedt het de groepsprestatie negatief.
Het selecteren op gedrag moet leiden tot het
uitfaseren van ingrepen bij dieren. Ook het
succes van nieuwe groepshuisvestings
systemen staat of valt met de fokkerij
methode.Toch is daarmee de kous niet af.
Het ‘aanpassen van dieren’ heeft een sterk
negatieve klank in delen van de samenleving.
Fokkerijorganisaties en wetenschap moeten
daarom het gesprek aangaan en uitleggen dat
‘aanpassen’ niet betekent dat dieren ongevoelig gemaakt worden voor de tekortkomingen
van de houderij. Het doel is dat dieren
probleemloos functioneren in een duurzame
houderij.

Transparantie
Voedselproductie en veehouderij roepen
steeds meer vragen op bij de burger. Het derde
speerpunt wijst op het belang van transparantie over het lange termijn doel van fokkerij.
De mogelijkheid van het seksen van eieren op
dag nul van de incubatie wordt onderzocht.
Dan kan het doden van eendagshaantjes
worden voorkomen. Toch is onvoldoende
duidelijk wat de burger beweegt om te ageren

tegen de veefokkerij en houderij. Evenals wat
de burger wel zou wensen. De Raad voor
Dierenaangelegenheden heeft onlangs een
afwegingsmodel gepresenteerd om transparantie van fokkerij te vergroten. Het fokkerijbedrijfsleven wil dit afwegingsmodel
toepassen.De auteurs stellen ook vast dat in
de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij
de bijdrage mist van de fokkerij aan de
onderwerpen energie, milieu en klimaat. Het
gaat bijvoorbeeld om het terugdringen van de
uitstoot van broeikasgassen door dieren. En
om het verlagen van het voerverbruik met een
verbeterde voerefficiëntie. Ook de benutting
van lokaal geproduceerde voedermiddelen die
ongeschikt zijn voor menselijke consumptie is
een optie. Er loopt onderzoek naar bijproducten van de koolzaadindustrie. De fokkerij kan
bijvoorbeeld selecteren op dieren die kunnen
omgaan met voer van wisselende (seizoens)
kwaliteit. Life Cycle Analysis kan daarbij
nieuwe aanknopingspunten bieden voor
afwegingen in de fokkerij.

Groene producten
In de koeien- en varkenshouderij kiest de boer
zelf het fokmateriaal. Coöperatieve fokkerij
organisaties zoals CRV en TOPIGS betrekken
hun leden in discussies inzake het fokdoel en
ontwikkelingen in de markt. Het is van belang
om tijdig in te spelen op nieuwe marktconcepten. Dit is het vijfde speerpunt en dat sluit aan
op het zesde: verantwoord consumeren. Het
rapport voorziet een toenemende vraag naar
‘groene producten’. Maar de dieren die
hiervoor nodig zijn, zullen anders zijn dan de
dieren in de huidige veehouderij. Het vlees dat
AH verkoopt met het ‘Beter Leven’ kenmerk

Consolidatie
Het succes van de fokkerij weerspiegelt zich in een stijging van de productie-efficiëntie
van kippen, koeien en varkens, met 1% per jaar. In vijftig jaar tijd groeide de sector in
Nederland uit van regionale fokprogramma’s naar een cluster met enkele mondiale
spelers en een omzet van 400 miljoen. Dit is ongeveer 20% van de wereldmarkt. Niet
alleen de bedrijven zelf profiteren van deze sterke positie, ze voeren hun fokprogramma’s uit in samenwerking met hun tienduizenden leden. Dierveredeling is kennisintensief. De sector besteedt 15% van de omzet aan R&D. De hoge kosten voor R&D maakt
schaalvergroting en consolidatie onvermijdelijk. Een leidende rol in dit internationale
consolidatieproces kan echter alleen gespeeld worden door bedrijven die ondernemingslust paren aan een grote onderzoek- en innovatiekracht. Die hebben de Nederlandse bedrijven.

van de dierenbescherming is hier een goed
voorbeeld van. Maar denk ook aan rondeelstallen voor leghennen en aan koeien die melk
geven met een verhoogd gehalte onverzadigde
vetzuren. Of de Volwaardkip en het Chaams
hoen met trage groei voor meer smaak. Om
vanuit de fokkerij en veehouderij invulling te
geven aan verantwoord consumeren, is meer
prijsdifferentiatie nodig op basis van kwaliteit.
De aquacultuur wordt kort genoemd.
Wereldwijd is dit een grote sector maar in
Nederland is ze klein. Dat komt omdat de
Nederlandse aquasector wordt gekarakteriseerd
door de kweek van vis in gesloten systemen op
het land. Er is een potentiële markt voor
mariene soorten als tong maar daarvoor zijn
doorbraken nodig op het gebied van voortplanting en fokkerij. De eerste stappen zijn gezet om
te komen tot een fokprogramma voor tong.
Samengevat kan de fokkerij bijdragen aan een
verhoging van de duurzaamheid in de
veehouderij door de selectie op productiviteit
en welzijn beter op elkaar af te stemmen.
Dat vereist meer inzicht in onderliggende
ongunstige verbanden tussen kenmerken. Er
kunnen dan afwegingen gemaakt worden die
resulteren in een gebalanceerde verbetering
van efficiëntie, welzijn en aanpassingsvermogen van landbouwhuisdieren. Die afwegingen
worden gemaakt in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen. De markt zal aangeven
hoe het dier van de toekomst er uit zal zien.
Samenvatting rapport door aan Marcel van den Hark.
Het gehele rapport Duurzame Fokkerij is op te vragen
bij: Lia Luykx-Visser, e-mail
a.p.luijkx-visser@minlnv.nl.
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Het rapport Duurzame Rapport Duurzame Fokkerij
Fokkerij dat in juni verscheen,
schetst zes speerpunten waarop de fokkerij kan bijdragen
aan een duurzame veehoude“Een duurzame veehouderij is van groot
rij. Uitgangspunt is het belang voor de totale agrofoodcluster. De
kan daaraan een cruciale
natuurlijk gedrag van het dier. dierveredeling
bijdrage leveren door de kwaliteit van dieren
Fokkerij en het ontwerp van af te stemmen op de wensen van de voedingsen de consumenten.
duurzame houderijsystemen middelenindustrie
In dit samenspel liggen unieke kansen voor
moeten daarom gelijk op- Nederland”, stelt het rapport Duurzame
Fokkerij. De fokkerijsector reageert hiermee
gaan. En samenwerking bij op de ‘Uitvoeringsagenda Duurzame
uit 2009 die een pad schetst naar
het verzamelen van gegevens Veehouderij’
een integraal duurzame veehouderij in 2023.
op het gebied van gezondheid De uitvoeringsagenda is ondertekend door
partners uit het werkveld waaronder de
en welzijn is cruciaal. vele
dierenbescherming, standsorganisaties, het
Decennia lang lag bij bedrijfsleven en het ministerie van EL&I.
Maar er ontbrak een systematisch analyse van
het fokdoel de nadruk op de bijdrage die de fokkerij kan leveren. Het
productie-efficiëntie maar rapport Duurzame Fokkerij kleurt de leemtes
verder in. De auteurs zien het rapport als
gaandeweg is het fokdoel signalerend van aard.
verbreed. Het onderzoek richt Systeemontwerp
zich nu op het maken van De stallen van de toekomst zien er anders uit.
ook het landbouwhuisdier van de toekomst
gebalanceerde afwegingen En
ziet er anders uit. Stal en dier vormen een
tussen productie, welzijn en geheel. Een dier dat het goed doet in een
bepaald productiesysteem hoeft het niet goed
gezondheid. te doen in een ander systeem. Een kip die is
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Ooit was Hongarije een beroemd paardenland en
dat imago heeft het nog altijd. Om de hedendaagse
Hongaarse paardenfokkerij te kunnen duiden,
moet een historisch uitstapje worden gemaakt naar
de voormalige Donaumonarchie.
Deze Donaumonarchie bestond uit Oostenrijk,
Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië,
het westelijke deel van Roemenië, Zuid-Polen en
Galicië, en bezat bekende paardenfokkerijgebieden.
Vóór de Eerste Wereldoorlog bezat de
dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije (1867-1918)
van alle Europese landen zelfs de meeste paarden.

Paardenfokkerij in Hongarije
Oostenrijk
Oostenrijk speelde destijds een belangrijke
rol in de paardenfokkerij. Keizer Jozef II
grondvestte de nog altijd bestaande stoeterijen van Piber, Mezöhegyes, Bábolna en
Raait. Deze staatsstoeterijen waren zuiver
militair georganiseerd. Uitzondering hierop
waren de hofstoeterijen zoals Kladrub en
Lipizza.
De invloed van de in 1792 in Boekovina
opgerichte stoeterij Radautz is van grote
betekenis. De daar gefokte Arabische
volbloedpaarden hebben grote invloed gehad
op de warmbloedpaardenfokkerij in heel
Europa. Oorspronkelijke Oostenrijkse
paardenrassen zijn de koudbloed Noriker
en de in heel Europa bekende Haflinger.
De naam van de Spaanse Rijschool in Wenen
en Piber is verbonden aan het Lippizaner ras.
De Spaanse Rijschool, opgericht in 1572,
dankt haar naam aan het gegeven dat hier
uitsluitend paarden van Spaanse origine
worden gebruikt. Vanaf 1850 stapt men over
op de paarden uit Lipica, Lippizaners. De
fokkerij Piber is opgericht in 1798 en vanaf

1857 is de fokkerij van Lippizanerpaarden, de
enige staatsstoeterij in Oostenrijk die nu nog
paarden fokt voor de Spaanse Rijschool.

Slowakije
In 1921 is staatsstoeterij Topolcianky
opgericht om dekhengsten beschikbaar te
kunnen stellen voor de landelijke fokkerij.
In Slowakije, dat tot 1918 bij Hongarije
hoorde, worden alle warmbloedrassen van
Midden-Europa gefokt.

Slovenië
In Slovenië vindt het Lippizanerpaard zijn oorsprong. Op de schrale kalkbodem van het
dorpje Lipica ten noorden van Triëst, richtte
de Oostenrijkse aartshertog Karel in 1580 een
stoeterij op. Hier ontstonden zes lijnen van
de huidige bestaande acht lijnen, Pluto,
Conversano, Neapolitano, Favory, Maestoso
en Siglavy. Later zijn vanuit Hongarije nog
twee lijnen ontstaan: Incitato en Tulipan.

Hongaarse landelijke fokkerij van dekhengsten. De oudste stoeterij is Mezöhegyesen
(1785) die drie paardenrassen heeft voort
gebracht, waaronder het Nonius-ras. Dit
ras wordt nu ook nog gefokt in Bulgarije,
Roemenië, Servië en Slowakije. Het tweede
tot de verbeelding sprekende ras is de Gidran.
Een ras dat bekend staat om zijn vosse kleur.

Hongarije
Het eerste geschrift over paarden van het
Hongaarse steppenvolk is afkomstig van de
Romeinse historicus Tacitus. De Magyaren
waren toen nog gevestigd aan de grens van
Europa. De eerste stoeterij in Hongarije werd
opgericht gedurende die periode.

Het derde ras dat ontstaan is, is de FuriosoNorth Star. Beide stamvaders waren Engelse
volbloedhengsten. Vanaf 1960 werd de
functie van de paarden anders, Mezöhegyes
speelde goed op deze trend in door de
aandacht te verleggen naar het fokken van

Tsjechië

‘Mechanisatie van de landbouw heeft de vraag
naar paarden sterk veranderd’

Hoofdstoeterij Kladrub is opgericht in 1597,
behoort tot de oudste stoeterijen van Europa
en is nog altijd in bedrijf. Doel was om
representatieve koetspaarden voor het
keizerlijke hof in Wenen te fokken.
Kladrubers, dat zijn grote schimmelpaarden,
bestaan in twee soorten: Generale en
Generalissimus. Ook is er een zwarte versie
bekend: Sacramoso, gefokt op de stoeterij in
Slatinany.

Na de slag bij Mohács tegen de Turken, kwam
er veel oosters bloed in de Hongaarse
paardenfokkerij. Vanaf de 19e eeuw werden
ook Engelse volbloedpaarden ingevoerd en
gebruikt in de fokkerij. Tot en met 1867
stonden de drie Hongaarse staatsstoeterijen
Mezöhegyes, Bábolna en Kisbér onder het
gezag van de Habsburgers. Net als voorheen
voorzagen zij het leger van paarden en de

sportpaarden. Het Hongaarse sportpaard dat
daarop ontstond, was een combinatie van
bovengenoemde drie rassen met Holsteiner
hengsten.
In 1789 is er een filiaal van Mezöhegyes
opgericht in het westen van het land,
Bábolna. Hier is de systematische fokkerij
begonnen in het jaar 1816 met Arabisch
bloed. In het jaren 1830 zijn Syrische

hengsten geïmporteerd, een van hen was de
hengst Shagya waarvan ook de naam van het
ras Shagya-araber afstamt. Na de Tweede
Wereldoorlog veranderde de situatie.
Tot en met het einde van de oorlog was het
beheer van de fokkerij in militaire handen.
Nadien werd, onder communistisch bewind,
de paardenfokkerij ondergebracht bij het
ministerie van Landbouw. De opgerichte
staatsbedrijven en coöperaties waren de
bronnen van dekhengsten voor de landelijke
fokkerij. Hengsten werden net als vroeger
opgekocht door de staat en verdeeld tussen
fokkerijen en hengststations. Om de grote
aantallen dekhengsten te kunnen beheren,
is tot 1961 het oude hengstendepotsysteem in
standgehouden.
De mechanisatie van landbouw heeft de
vraag naar paarden ook sterk veranderd en dit
betekende een daling van het aantal paarden.
Een trend die zich vandaag de dag nog
voortzet. De politieke omwenteling in 1989
heeft de privatisering van de Hongaarse
paardenfokkerij mogelijk gemaakt. Die
privatisering ging gepaard met nieuw
opgerichte stamboekverenigingen.
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Betrekkingen met Nederland
In de jaren zestig werden de eerste handelscontacten gelegd tussen de Nederlandse en
Hongaarse paardenfokkerij. Paardenhandelaar Hendricus Bouwman uit Nijkerk heeft
indertijd veel paarden uit Hongarije naar
Nederland gehaald. Met behulp van zijn zoon
Jan Bouwman zijn de eerste fokkerscontacten
gelegd tussen het nieuwe bestuur van het
Hongaarse Sportpaarden Stamboek en KWPN.
Vervolgens hebben andere stamboeken ook
hun weg gevonden in Nederland. Van de kant
van KWPN waren Hans Kingmans en Gerd van
der Veen naar Hongarije gereisd, om te kijken
hoe de Nederlandse fokkerij kon bijdragen om
de Hongaarse sportpaarden te verbeteren.
Uit dit bezoek bleek dat de in Hongarije
voor de fokkerij gebruikte merries heel dicht
bij het rijpaardtype staan die in combinatie
met prestatiebloed uit het KWPN-fokkerij in
betrekkelijk korte tijd succes zou kunnen
opleveren. Zo gezegd, zo gedaan. In de
beginjaren is met behulp van KWPN een klein
aantal hengsten geëxporteerd naar Hongarije.
Uiteindelijk zijn er zo’n kleine dertig hengsten
(waarvan een deel gepacht) in Hongarije
terechtgekomen.
Enkele voor de Hongaarse fokkerij
belangrijke hengsten waren:
• Gringo 1988 bruin Ramiro x Amor x Waldo
• Goliath 1988 bruin Boston x Rigoletto x
Courville xx
• Justboy 1991 zwartbruin Voltaire x
Wisconsin x Cadmus
• Koppany (Kafka) 1992 bruin Burggraaf x
Sultan x Farn
• Ginus 1988 bruin Renville x Heidelberg x
Helmar
• Faldo 1987 bruin Purioso x Nimmerdor x
Joost
Momenteel staat Hamlet, de vader van
Hickstead, bekend als het beste springpaard
ter wereld, in al de eerder genoemde stoeterij
Mezöhegyes met hoge verwachtingen.
De laatste tijd zijn de contacten tussen de
Hongaarse en Nederlandse fokkerij veel
commerciëler geworden. Diensten van KWPN
hengsten worden in Hongarije aangeboden,
onder andere door gebruik van diepvriessperma.

De populaire dekhengst Hamlet.

En enkele toonaangevende Hongaarse
stoeterijen sturen regelmatig merries naar
Nederland om die te laten dekken door
tophengsten.

Deva xx x Magnat I gefokt door stoeterij
Sáripuszta: een goed voorbeeld van samenwerking tussen de Hongaarse en Nederlandse
paardenfokkerij

Het gebruik van Nederlandse genetica heeft
in de afgelopen twintig jaar veel resultaten
opgeleverd. De gebruikte KWPN-hengsten
staan boven aan de hengstenlijst.
In 2010 was het beste springpaard van
Hongarije Sissi 1999 vos merrie Calvados x

László Iványi & D.H. Dumon, Landbouwafdeling
Boedapest

1. Achal-Teke Stamboek
2. Furioso-North Star Stamboek
3. Kisberer en Gidran Stamboek
4. Hongaars-Engels Volbloed Stamboek
5. Hongaarse Koudbloed Stamboek
6. Lippizaner Stamboek
7. Sportpaarden Stamboek
8. Stamboek voor Arabische paarden
9. Noniusz Stamboek
10. Verenigde Pony Stamboeken
11. Draver Stamboek
12. Quarter Horse Stamboek

Meer informatie: laszlo.ivanyi@minbuza.nl

www.furiosonortstar.hu
www.kisberigidran.hu
www.angolteliver.extra.hu
www.mllsz.hu/hidegveru
www.lipicailo.hu
www.mslt.hu
www.arablo.hu
www.noniusegyesulet.hu
www.mllsz.hu/poni
www.ugeto.com
www.hgha.hu

Een legkip legt elke dag een ei
en ook de productiviteit van
koeien en varkens is fors
toegenomen. Is er nog ruimte
voor verbetering? “Zeker”,
meent hoogleraar Fokkerij &
Genetica Johan van
Arendonk, “zelfs op het gebied
van productiviteit maar zeker
op nieuwe selectiedoelen als
gezondheid, duurzaamheid en
welzijn.” Van Arendonk
is gefascineerd door de snelheid waarmee de sector
DNAchips heeft opgepakt.
De ontwikkelingen in de
fokkerij zitten in een stroomversnelling en het bedrijfs
leven loopt voorop.

DNA-chip opent nieuwe
vergezichten in de veefokkerij
Het zal een typisch Wagenings tafereel zijn:
over het terrein van het departement
Dierwetenschappen rijdt een modderige
trekker die de bezoeker er nog eens nuchter
op wijst dat de wetenschap hier dichtbij de
praktijk staat. Johan van Arendonk beaamt het
beeld. Sterker nog, de meeste dieren die in
fokkerijonderzoek worden gebruikt staan bij
fokbedrijven. Het betreft hoofdzakelijk
kippen, varkens en koeien waarvan de
prestaties worden gemeten ten behoeve van
onderzoek en de selectie van ouderdieren. En
ook in de paardenwereld gebeurt in essentie
hetzelfde: de natuurlijke variatie tussen dieren
wordt benut om de efficiëntie verder te
verbeteren. Dat heet genetische vooruitgang.
Uitgedrukt in kostprijsverbetering bedraagt de
genetische vooruitgang ongeveer 1% per jaar.

Fokdoel
Van Arendonk is niet bang dat het genetisch
potentieel uitgeput raakt: “Bij een te eenzijdig
efficiëntiedoel gaan de vruchtbaarheid en de
gezondheid van de dieren inderdaad achteruit. Een veehouder weet om dezelfde reden uit
ervaring dat je niet het maximale uit de koe
moet halen. Maar het fokdoel verschuift met
de nieuwe eisen die veehouder en samenleving stellen aan een duurzame dierhouderij

met oog voor dierenwelzijn en gezondheid.
Ons wensenlijstje van het ideale dier neemt toe.
We willen dieren die minder broeikasgassen
uitstoten en die langer leven, gezond en
productief blijven. Want dat draagt bij aan een
meer duurzame veehouderij. En we willen
legkippen met minder pikgedrag voor een
verhoogd dierenwelzijn. De resultaten van het
onderzoek daarnaar bieden perspectief. Al zal
de fokkerij nooit de problemen van vandaag in
korte tijd oplossen”, stelt hij.

DNA-chip
Vaak zijn bij kenmerken als gezondheid en
kwaliteit een groot aantal genen in het spel. Dat
maakt selectie moeilijk. Fokkerij vereist sowieso
geduld. Het duurt bijvoorbeeld zes jaar voor de
prestaties van het nageslacht van een stier
voldoende bekend zijn om een betrouwbare
fokwaarde te kunnen berekenen De fokwaarde
geeft een beeld van de kwaliteit van het
nageslacht en dat bepaalt de prijs van het
sperma. Veehouders willen stieren met een
hoge fokwaarde inzetten in hun veestapel. Het
verzamelen van prestatiegegevens is dus erg
belangrijk. De laatste drie à vier jaar is daar
DNA-informatie bijgekomen. Een DNA-chip is
een betaalbare snelle test die van ongeveer
50.000 genen vertelt welke varianten een dier
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heeft. Daarmee kan al op jonge leeftijd een
betrouwbare fokwaarde van een dier worden
bepaald. Het is niet nodig te wachten op de
resultaten van de nakomelingen. DNA-chips
kunnen daarom de genetische vooruitgang
flink verhogen. Er zijn nog geen harde cijfers
maar een verdubbeling van 1 naar 2%
vooruitgang per jaar lijkt haalbaar. Sinds vorig
jaar zijn deze tests dan ook opgenomen in de
fokwaarden van rundvee. Van Arendonk: “Nog
niet alle boeren zijn overtuigd dat DNA-informatie de betrouwbaarheid van de fokwaarde
verhoogd maar ik vind het fascinerend te zien
hoe snel deze ontwikkelingen in de sector zijn
gegaan. En als ik boer was zou ik voor de
hoogste nieuwe fokwaarde gaan.”

Sleutel
Niet de onderzoekers aan de universiteit maar
de fokbedrijven zijn de grote afnemers van
DNA-chips. Voor die bedrijven is het een
investering. De tests die in de handel zijn,
voorspellen namelijk helemaal niets. De chip
geeft alleen een patroon te zien, een soort
DNA- vingerafdruk. De kunst is de prestaties
van dieren te matchen met hun DNA-vingerafdruk. Die combinatie van prestaties en
DNA-informatie vormt de sleutel. De
fokbedrijven ontwikkelen nu dus elk hun
eigen sleutels voor verschillende rassen. Met
behulp van de sleutel kan uit het DNA-patroon
de fokwaarde van een dier worden afgeleid.
Fokbedrijven gebruiken wel dezelfde
DNA-tests maar hun kenniskapitaal zit in de
sleutel. “Soms krijgen wij als leerstoelgroep
de datasets van duizenden dieren toegespeeld
met de vraag of wij er nader onderzoek naar
willen doen.” vertelt Van Arendonk. “Dat is
natuurlijk fantastisch. Een kruisbestuiving
tussen wetenschap en praktijk.”

Snelle toepassing
Al zijn de sleutels nog lang niet uitontwikkeld,
toch wordt de techniek al groots toegepast.
“Bedrijven kunnen hun fokprogramma op
basis van de huidige inzichten al aanzienlijk
verbeteren”, meent Van Arendonk. Neem als
voorbeeld CRV. Dat bedrijf selecteert de beste
fokstieren en verkoopt het sperma aan
boeren. In de zoektocht naar nieuwe
fokstieren worden een groot aantal jonge
stierkalveren getest. Op basis van de test
besluit het bedrijf of het over gaat tot
aankoop. CRV heeft zijn fokprogramma daar
op aangepast. Van Arendonk is er van
overtuigd dat de betrouwbaarheid van de tests
nog zal toenemen. De vroege toepassing in de
praktijk levert de data op voor de verbetering
van de sleutels. Zo kunnen fokbedrijven op
termijn hetzelfde kunstje op moeilijkere
eigenschappen toepassen. Van Arendonk: “De
huidige combinatie van investering, onderzoek en implementatie is naar mijn mening
de beste weg om de potentie van deze nieuwe
techniek ten volle te benutten. Nederland zit
ten opzichte van het buitenland ook in de
voorhoede maar we zijn niet alleen.”

dier maar de kennis exporteren. Het heeft
geen zin om een zwartbonte koe naar West–
Afrika te brengen. Onze dieren redden het
daar vaak niet vanwege bijvoorbeeld de
slaapziekte. Het is veel beter om in de landen
zelf een fokprogramma voor lokale rassen op
te zetten. Een programma dat past bij de
lokale omstandigheden en tradities. Daarvoor
heb je mensen nodig die de cultuur begrijpen.
Samen met vijf Europese universiteiten leiden
we daarom internationale studenten uit
ondermeer Afrika en Azië op. En mijn ervaring
is dat bedrijven graag een voordracht voor
deze studenten houden of ze een stageplaats
bieden.”

“In de huidige programma’s krijgt het meer
prioriteit waardoor de jaarlijkse afname
vergroot kan worden. Maar verwacht
voorlopig geen wonderen”, benadrukt hij.
Gasemissie ligt gecompliceerd. Niet de koe
maar de micro-organismen in de pens zijn de
eigenlijke boosdoeners die de gassen
produceren. De aanleg voor een bepaalde
microflora blijkt wel genetisch bepaald te zijn
en varieert tussen koeien onderling. Dus daar
kan in principe op geselecteerd worden maar
daar is nog veel onderzoek voor nodig. Voor
de korte termijn verwacht hij meer van het
verbeteren van de voedersamenstelling om de
methaanuitstoot te verminderen. “Dat
hebben we meer in de hand”, stelt hij nuchter.

Broeikasgas

Kennisontwikkeling

Nu naast kostprijs ook de ecologische
voetafdruk meeweegt, keert de discussie over
het gewenste fokdoel regelmatig terug. Op
wereldschaal gaan we langzaam toe naar een
biobased economie waar dieren niet in directe
concurrentie treden met voedsel dat geschikt
is voor menselijke consumptie. Dat bepaalt
uiteindelijk hoe groot het aandeel dierlijke
eiwitten in het voedingspatroon kan zijn.
Selectiecriteria als voederconversie en
opname blijven daarom van belang.

De fokkerijsector is in Nederland traditioneel
sterk vertegenwoordigd met bedrijven als
Hendrix Genetics, Topigs, CRV en Alta.
Veefokkerij is kennisintensief en maakt
exportproducten met een hoge toegevoegde
waarde. “Je ziet dat bedrijven hun nieuw
verworven kennis inmiddels ook toepassen op
andere rassen en diersoorten zoals vissen en
kalkoenen”, aldus de hoogleraar. De technologie verbreedt hun horizon. Ook ontwikkelingslanden kunnen profiteren van de
opgedane kennis. “We moeten dan niet het

Een heet hangijzer is het verminderen van de
uitstoot van broeikasgassen door koeien. Op
de vraag hoeveel de methaanuitstoot van
dieren kan worden teruggebracht, wijst Van
Arendonk op cijfers uit 2007. In twintig jaar
tijd is de emissie van broeikasgassen bij
melkvee, varkens en kippen met respectievelijk 16%, 15% en 24% afgenomen. Om precies
te zijn: de emissie per kilogram product
(melk, vlees en eieren) nam af. Deze afname
was een neveneffect van efficiëntieverhoging.

Welzijn
Ook dierenwelzijn is een belangrijk punt.
Met de afschaffing van de legbatterij worden
kippen in groepen gehouden. Om te voor
komen dat de dieren elkaar doodpikken wordt
nu het puntje van de snavel gehaald. Dat geldt
ook voor biologische kippen. Een boer die dat
nalaat, krijgt een hoge uitval door pikgedrag.
“Het terugdringen van pikgedrag is een
belangrijk fokdoel waarmee op termijn
snavelbehandeling achterwege kan blijven.
Van Arendonk. “De meest productieve kip in
een groep gedraagt zich vaak als een rotzak.
Als je in die lijn verder fokt, nemen pikgedrag
en kannibalisme toe. Dat is een doodlopende
weg. Daarom kijken we nu naar de prestaties
van een groep. We selecteren dieren die ervoor
zorgen dat een groep het goed doet. Sommige
families leven gewoon beter samen dan
anderen.”

Hernieuwde aandacht voor toppaarden stimuleert
eeuwenoude foktraditie

De paardenfokkerij in
het Verenigd Koninkrijk
en Ierland
Dankzij zelfregulering in de paardensport en vooral na de oprichting van de Jockey
Club in 1750 verbeterde het genetisch materiaal van het volbloedpaard met grote
sprongen. Vanaf het einde van de 18e eeuw wordt door de Jockey Club van ieder Brits
volbloedpaard de stamboom en de familiegeschiedenis bijgehouden. De afkomst van
de volbloedpaarden in het Verenigd Koninkrijk kan ook vandaag de dag tot 1790
worden nageplozen in het General Stud Book.

Van werkpaard...
Marcel van den Hark

In de tweede helft van de 19e eeuw constateerde de overheid een groeiende discrepantie tussen de eigenschappen van het kleine aantal volbloedpaarden en de overgrote
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‘Sommige families leven
gewoon beter samen dan
anderen’

De paardenfokkerij in het Verenigd Koninkrijk
heeft een lange en boeiende geschiedenis die
teruggaat tot de vroege Middeleeuwen. De
paardenraces, in de vorm zoals we die vandaag de
dag kennen, begonnen in de 16e eeuw inEngeland.
Het jaar 1678 wordt algemeen erkend als het jaar
dat met de fok van het moderne volbloedpaard
werd gestart. Rond dezelfde tijd werden om reden
van nationale veiligheid de eerste wetten
ingevoerd, gericht op het verhogen van de
kwaliteit van het Britse paard en om de uitvoer
van de beste paarden te verbieden.
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Top 5 Britse exportbestemmingen van paard-achtigen (2010)

Goklustig
Opvallend is de groei in de laatste jaren van
het aantal stalhouderijen voor gepensioneerde paarden. In het Verenigd Koninkrijk rust
een groot cultureel taboe op de consumptie
van paardenvlees en de verkoop van een eigen
paard aan een slachterij is voor de meeste
Britten onverteerbaar. De jaarlijkse omzet in
de paardenraces en in de Britse kansspelindustrie die grotendeels is opgebouwd rond de
weddenschappen op paardenraces bedraagt
ongeveer € 11,3 miljard. Het gokken op
paarden levert de fiscus ongeveer € 4,5 tot 5,6
miljard per jaar op.

Aandeel totale export
paardachtigen (%)

1. Ierland

122,5

44,3

2. Frankrijk

33,2

12,0

3. Hong Kong

25,2

9,1

4. Japan

23,3

8,5

5. Australië

20,4

7,4

Top 5 Britse herkomstlanden van ingevoerde paard-achtigen (2010)

Naar sportpaard...
De laatste honderd jaar is de paardenpopulatie in het Verenigd Koninkrijk door de
mechanisatie van de landbouw sterk
afgenomen tot een dieptepunt van 600.000
rond het begin van de jaren tachtig. Nog bij
hoge uitzondering worden paarden ingezet in
de landbouw, zoals de Exmoorpony die wordt
ingezet voor het selectief begrazen van
natuurgebieden om zodoende bedreigde
planten te beschermen en populaties van
zeldzame vlinders in stand te houden. Maar
door de groeiende populariteit van de
paardensport en vooral door het sterk
toegenomen recreatief gebruik is het aantal
paarden sinds de jaren tachtig ongeveer
verdubbeld. Op dit moment zijn er in het
Verenigd Koninkrijk circa 1,3 miljoen paarden
en pony’s. Ongeveer 700.000 Britten bezitten
nu een eigen paard. Recreatief gebruik is
veruit het populairst in het Verenigd Koninkrijk. Recreatief gebruik draagt jaarlijks
ongeveer € 4,5 miljard bij aan het Britse bruto
nationaal product.

Uitvoerwaarde
(miljoen euro)

Gevolgen van de crisis
Het Verenigd Koninkrijk telt in totaal
ongeveer 2.200 stoeterijen waarvan 300
voltijdfokkerijen. Er is geen ander land waarin
zoveel organisaties betrokken zijn bij de
paardenfokkerij.
Het VK telt 62 stamboekverenigingen. In
totaal zijn er momenteel 75 Britse stamboeken fokverenigingen die een paardenpaspoort
mogen afgeven. Door de populariteit van veel
verschillende takken van sport hebben
daarnaast ook veel sportverenigingen een
belang in de paardenfokkerij. Door de vele
stakeholders in de sector is de fokkerij in het
Verenigd Koninkrijk minder centraal
georganiseerd dan in Nederland en Zweden.
Ook opvallend is dat de boerenorganisaties
geen belangrijke rol spelen in de Britse
paardensector, zoals wel in Nederland het
geval is door de betrokkenheid van bijvoorbeeld de LTO.
De fokkerij van volbloedpaarden is een
relatief kleine sector binnen de totale Britse
paardenfokkerij ondanks het feit dat het
aantal volbloedpaarden in het VK in de laatste
vijftig jaar bijna is verdrievoudigd. Toch is het
aantal actieve paarden in de paardenraces
relatief klein gebleven: minder dan 5% van de
paarden in het Verenigd Koninkrijk nemen
deel aan de paardenraces. Er zijn nu zo’n
14.000 paarden in training voor de races
(ongeveer 35% van alle volbloedpaarden) en
zijn er meer dan 7.000 fokkers van volbloedpaarden in het VK lid van de Thoroughbred
Breeders’ Association. De jaarlijkse exportwaarde van Engelse volbloedpaarden bedraagt

ongeveer 160 miljoen pond. Het VK is
internationaal gezien geen grote producent:
het aantal volbloedpaarden dat jaarlijks in het
VK wordt geboren bedraagt niet meer dan 5%
van het wereldtotaal.
De economische recessie die volgde na de
financiële crisis in 2008 heeft ook de Britse
paardenfokkerij niet ongemoeid gelaten. Het
prijzengeld in de paardenraces is sinds 2008
gedaald. Sommige eigenaren van racepaarden
hebben het aantal paarden in training verminderd en de handel in sportveulens staat onder
druk. Tegelijkertijd zijn de kosten van voer,
hooi en de stalhouderijen gestegen. Er is nu in
het Verenigd Koninkrijk zelfs sprake van een
overproductie van paarden en pony’s.

de fokkerijsector vergroot en zijn er voor
de fokkers meer gegevens beschikbaar.
Optimaal gebruik van deze gegevens zal,
naar men hoopt, ook leiden tot een betere
selectie en kwaliteit van het Britse paard.

Land

Invoerwaarde
(miljoen euro)

Aandeel totale export
paardachtigen (%)

1. Ierland

202,3

55,8%

2. Verenigde Staten

56,2

15,5%

3. Verenigde Arabische Emirateng

51,5

14,2%

4. Frankrijk

39,2

10,8%

5. Australië

9,3

2,6%

Bron: HM Revenue & Customs (HMRC)

De hernieuwde aandacht voor de kwaliteit
van de paardenfokkerij lijkt nu vruchten af te
werpen. De laatste jaren laten een aanhoudende stijging zien van deelname van Britse
sportpaarden in verschillende disciplines op
internationaal topniveau. Gehoopt wordt dat
de Olympische Spelen in Londen de populariteit van de paardensport in het land verder zal
vergroten; het Olympisch Effect.
Bas Harbers, Agricultural assistant
Landbouwafdeling Londen

Olympisch effect
Om deze redenen gaat opnieuw veel aandacht
uit naar de kwaliteit van het Britse paard en
gedegenheid van de fokkerij in het Verenigd
Koninkrijk. In recente jaren probeert de sector
zelf op verschillende manieren het genetisch
materiaal van het Britse paard te verhogen. Zo
lanceerde de British Equestrian Federation in
2004 het Breeders’ Quality Mark, een
keurmerk voor een goede boekhouding en de
hoogste normen in de paardenfokkerij. De
British Horse Society lanceerde daarnaast in
2009 de voorlichtingscampagne Draw the Line
on Indiscriminate Equine Breeding die moet
voorkomen dat er te veel veulens van matige
kwaliteit worden gefokt. Ten slotte is door de
invoering van het wettelijke verplichte
paardenpaspoort in 2005 de transparantie in

Ierland
Voor een klein land als Ierland met 6
miljoen inwoners telt het land opmerkelijk veel paarden en fokt het relatief veel
volbloedpaarden op topniveau. Maar
liefst 42% van alle volbloed veulens in
Europa zijn afkomstig uit Ierland.
Evenals het Verenigd Koninkrijk heeft
Ierland een lange geschiedenis van
paardensportbeoefening waarvan de
races en jumping veruit het populairst
zijn. In het land heeft zich een sterke
volbloed fokkerij ontwikkeld, gestimuleerd door een gunstig belastingregime

en een gunstig klimaat en bodems. Veel
toonaangevende fokkers uit het VK,
Dubai, en Saoedi Arabië zijn in Ierland
neergestreken. Het belang van de Ierse
volbloedfokkerij werd dit voorjaar
nogmaals bevestigd door de Britse
koningin Elizabeth II die tijdens haar
bezoek als eerste Britse monarch aan
het onafhankelijke Ierland onder andere
een stoeterij bezocht in Kildare.
Toch blijkt ook de paardensport niet
immuun voor de gevolgen van de
economische crisis. Het gebruik van

volbloedhengsten in de Ierse paardensport is de laatste jaren afgenomen.
Tijdens de laatste Dublin Horse show
bleek nog maar 12% van de Ierse
sportveulens afkomstig te zijn van
volbloedhengsten. Het prijzengeld is
verminderd door de recessie.
Daarnaast hebben de project
ontwikkelaars en makelaars die tot
voor kort veel investeerden in de
paardensport, na het instorten van
de Ierse huizenmarkt zich veelal
teruggetrokken uit de sport.
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meerderheid van paarden die werden ingezet
op de boerderij en in het leger. Om de
kwaliteiten van de paarden in de cavalerie te
verbeteren, besloot de Britse overheid tot de
invoer van superieure paarden uit met name
de Verenigde Staten en Canada en -tot de
oprichting in 1916- van een nationale stoeterij
de zogenoemde National Stud. Mede door het
overheidsbeleid bereikte de paardenpopulatie
rond het begin van de 20e eeuw een piek van
circa 3,2 miljoen dieren. De National Stud is
overigens sinds enkele jaren een dochteronderneming van de Jockey Club en heeft zich
nu volledig toegelegd op de fok van sportpaarden.

Land

Overzicht exportcijfers fokvee vanuit Nederland
Land

2009-2010

Albanië
België
Bulgarije
Belarus
Tsjechië
Duitsland
Denemarken
Algerije
Spanje
Frankrijk
Groot Brittannië
Griekenland
Kroatië
Ierland
Italië
Jordanië
Kenia
Libanon
Litouwen
Letland
Marokko
Nieuw-Zeeland
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Servië en Montenegro
Syrië
Tunesië
Oekraïne
Oezbekistan

Aantallen
64
80
3201
35
2
190
1
1490
3513
64
3793
590
1065
275
664
222
2551
765
65
144
970
46
678
385
4575
4332
255
393
354
1
884

Totaal

31647

Bron: Veepro / Cijfers op basis van
Crv/Veepro-Gegevens

Land

2010-2011

België
Bulgarije
Belarus
Canada
Tsjechië
Duitsland
Algerije
Egypte
Spanje
Estland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Griekenland
Kroatië
Hongarije
Ierland
Italië
Jordanië
Japan
Kenia
Libanon
Litouwen
Luxemburg
Letland
Marokko
Nieuw-Zeeland
Polen
Portugal
Roemenië
Rusland
Servië en Montenegro
Servië

Aantallen
48
546
223
1
1
157
1162
3204
4879
13
36
3295
181
1603
417
92
407
821
1
1963
572
7
4
130
2908
2
885
560
6852
9593
1
219

Slowakije
Syrië
Tunesië
Verenigde Staten
Oezbekistan
Zuid-Afrika

10
321
286
4
1096
300

Totaal

42800

