Variatie in paardenrassen

Paardenfokker op zoek
naar een 'Zorro-moment'
Het plaatje klopt helemaal. In een weiland achter hun

je de veulens nu erg moeilijk verkocht krijgt...'

gerestaureerde boerderij op Zuid-Beveland leggen Cees en

De zoon van Maurice heeft zich op de fokkerij van Friezen

Hanneke Maurice, heel rustig, een touw om de net zichtbare

gestort. 'In die fokkerij gaat véél meer geld om', weet hij.

voorbeentjes van het veulen. Als ze samen voorzichtig

Naar verluidt heeft de fokkerij van Friezen ooit een inter-

beginnen te trekken, geeft de merrie zelf het laatste zetje.

nationale boost gekregen door de film Zorro. 'Tot in Amerika

Met een golf vruchtwater komt een kerngezond veulen ter

wil iedereen sindsdien Friezen hebben', stelt Maurice vast.

wereld: een merrie. 'Ik denk dat het voor een belangrijk

'Om een ras als het trekpaard uit het dal te trekken, hebben

stuk mijn nostalgische aard is, dat ik trekpaarden fok' zegt

ze eigenlijk hun eigen "Zorro-moment" nodig. Ondertussen

Maurice. 'Ze trekken oude landbouwwerktuigen, ze staan

kun je alleen maar hopen dat voldoende mensen blijven

voor mijn gerestaureerde wagens en sjezen, ik zet ze in bij

inzien wat de cultuurhistorische waarde is van een span

trouwerijen en evenementen, het hele plaatje moet kloppen,

trekpaarden voor een goed gerestaureerde sjees.'

liefst inclusief klederdracht.' Trekpaardenfokker Maurice
behoort zelf tot een zeldzaam ras, vermoedt hij. 'De jongere
generatie krijg je bijna niet meer warm voor de trekpaarden.
Het kost ook een enorme hoop tijd. En geld! Ze eten drie keer
zo veel als die Fries die daar staat. En als je dan bedenkt dat

Rassenlijst Nederlandse paardenrassen
Omvang en status van de Nederlandse paardenrassen (data van 2015)
Ras

Aantal merries

Populatiestatus *

Inteelttoename **

Trend over 15 jaar

Fries paard 		

35.000

normaal

hoog			

stabiel

Gelders paard (KWPN) 		

2.378

bedreigd

matig			

afname

Groninger paard 		

486

bedreigd

hoog			

afname

Nederlands Dressuurpaard (KWPN) 		

24.960

normaal

hoog			

stabiel

Nederlands Rijpaard met Arabisch bloed 		

1.786

bedreigd

-			

stabiel

Nederlandse Rijpony met Arabisch bloed 		

1.490

bedreigd

-			

stabiel

Nederlands Springpaard (KWPN) 		

32.739

normaal

gering		 stabiel

Nederlands Trekpaard 		

1.500

bedreigd

hoog			

stabiel

Nederlands Tuigpaard (KWPN) 		

13.756

normaal

te hoog		

stabiel

Zwaar warmbloed paard (Gr. en Gld. type)		

136

kritiek

-			

stabiel

Criteria risicoclassificatie van rassen (FAO Guidelines In Vivo Conservation, 2012)
* Risicostatus op basis van
aantal volwassen vrouwelijke dieren:

** Risicostatus op basis van
inteelttoename per generatie:		
			

> 6.000

normaal 		
< 0,25 %
gering

(slechts af en toe een erfelijke aandoening)

< 6.000

kwetsbaar

0,25 - 0,5 %

matig

(erfelijke aandoeningen komen voor)

< 3.000

bedreigd

0,5 - 1 %

hoog

(erfelijke aandoeningen komen frequent voor)

< 300

kritiek

>1%

te hoog

(opeenstapeling van erfelijke problemen)

-

-

(onbekend)

De meeste paardenstamboeken zijn open stamboeken, waarbij dieren van verwante rassen in het stamboek kunnen worden
opgenomen.

Gelderse hengst Danser in actie
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