Tekst: Hans Krudde

Nederlandse paardenrassen
dupe van de crisis?
Ook de paardensector in Nederland lijkt te zijn getroffen door de economische crisis. Voor veel mensen is het te duur geworden om een
paard te onderhouden. Het gevolg is dat het aanbod aan paarden op
de slachthuizen in enkele jaren verveelvoudigd is, dat ‘gewone’ paarden en pony’s niet meer te verkopen zijn en dat de stallen bij de handelaren overvol zitten.
Tabel 1 – Ontwikkeling fokkerij Nederlandse paardenrassen
Gelders paard
2013
2008
aantal dekkingen in 2012*

Groninger paard
2013
2008

Nederlandse trekpaard
2013
2008

140

—

27

—

471

—

60

187

44

94

483

885

111

171

23

60

342

651

37

57

10

13

81

139

aantal opgegeven hengsten voor 1e bez.

5

7

6

4

9

27

aantal nieuwe dekhengsten

1

1

2

0

8

14

aantal dekkingen*
aantal geregistreerde veulens*
aantal stamboekopnames

* Het betreft hier dekkingen/inseminaties met Gelders c.q. Gronings geregistreerde hengsten. In beide fokrichtingen wordt
echter ook gebruikgemaakt van hengsten uit aanverwante fokrichtingen. In veel gevallen levert deze paring veulens op die
binnen de richtlijnen van het stamboek geregistreerd kunnen worden als Gelders respectievelijk Gronings. Het totaal aantal
geregistreerde veulens is dus in werkelijkheid hoger.
(Bronnen: KWPN, Vereniging Het Groninger Paard, Koninklijke vereniging Het Nederlandse Trekpaard)

Ook in de paardenfokkerij is de recessie
merkbaar. Een paard is en blijft een luxe
en voor veel mensen is het niet meer op te
brengen een paard te onderhouden. In
andere gevallen wordt er strenger geselecteerd in aantal paarden dat gehouden
wordt of waarmee gefokt wordt. Daarnaast worden er steeds meer wedstrijden
afgelast door het uitblijven van sponsorgelden en door te weinig deelname.
De fokkers zijn selectiever geworden en
laten alleen nog de betere merries dekken.
Het opfokken van een veulen kost in de
praktijk vaak meer dan het dier ooit zal
opbrengen. Ten opzichte van 2011 zijn er
in Nederland 30 procent minder merries
gedekt. Het aanbod aan paarden op de
slachthuizen is in enkele jaren verveelvoudigd is en ‘gewone’ paarden en pony’s zijn
niet meer te verkopen.

Zeldzame paardenrassen
De vraag is of deze trend ook is waar te
nemen bij de zeldzame paardenrassen of
dat exclusiviteit, liefhebberij en wellicht
geldelijk gewin garant staan voor stabiliteit of zelfs groei. Navraag bij de stamboeken van het Gelderse paard (KWPN), het
Groninger paard en het Nederlandse trekpaard levert helaas een beeld op dat parallel loopt met de ontwikkelingen in de
gehele paardensector.
We zien ook bij deze rassen veel minder
dekkingen dan vijf jaar geleden en dus ook
minder geregistreerde veulens en stamboekopnames. Overigens laten de meest
recente cijfers een iets positiever beeld zien.
Er lijkt weer een stijgende lijn te zijn. Laten
we hopen dat deze lijn zich doorzet. 
Gelders veulen (v. Danser) op de keuring
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