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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

