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Fokbeleid van het Groninger paard
Tekst: Hinke Fiona Cnossen en Nonja Remijn

Het fokbeleid van de Vereniging Het Groninger Paard is erop gericht
om het ras voor de toekomst te behouden en om in deze kleine
populatie inteelt te voorkomen. Een jaarlijks terugkerend markant
moment is dan ook de hengstenkeuring.
Bezienswaardig zijn de demonstraties en
de parade van de hengsten die in voorgaande jaren goedgekeurd zijn. Maar het
gaat elk jaar vooral om de keuring van de
nieuw aangeboden hengsten. Die worden
gekeurd op een aantal kenmerken, zoals
type, beweging en karakter.
De aangewezen dieren mogen door naar
de veterinaire keuring op de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Daar wordt een
klinisch onderzoek gedaan naar onder
andere de kwaliteit van het sperma en
worden röntgenfoto’s gemaakt en gekeken
naar de aanwezigheid van cornage (verlamming van de stembanden).

Boudewijn geslaagd
Van de drie in 2018 onderzochte hengsten is er één uiteindelijk goedgekeurd als
dekhengst: de hengst Boudewijn. Hij mag
dekken voor de Vereniging Het Groninger

Paard. De hengst, door F. de Bruijn uit
Wenum Wiesel gefokt uit Nina (v. Hanno),
is in het bezit van G. A. Smit uit Noordwijkerhout. De hengst is ook voorlopig
Premiehengst, een titel die gereserveerd is
voor de hengsten die minimaal het cijfer
7,5 voor het type krijgen.

Ontwikkeling in fokdoel
In de loop van de geschiedenis is het Groninger paard voor verschillende doeleinden ingezet. Het ras maakte een ontwikkeling door van koetspaard naar ploegpaard
en naar (landbouw)rijpaard. Deze ontwikkeling is terug te vinden in het fokdoel van
het Groninger paard door de tijd.
In de huidige fokkerij streeft de Vereniging
Het Groninger Paard naar het veelzijdige
landbouwrijpaard zoals dat begin jaren
vijftig voorkwam. Verder moeten de paarden klasse hebben: uitmunten in kwali-

Defilé Groninger paarden op paardenvierdaagse
Dit jaar (2018) wordt in de week van
11 juni tot en met vrijdag 15 juni voor
de 25e keer de paardenvierdaagse in Epe
georganiseerd.
Het is de traditie dat op de laatste dag
(vrijdag) een groot aantal deelnemers,
al dan niet verkleed, in optocht door het
centrum van Epe rijdt.
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Vanwege het 25-jarig jubileum kent de
optocht dit jaar een extra attractie: een
defilé van maar liefst 24 tot 36 Groninger
paarden. Dit is een unieke belevenis om
mee te maken. Dus in de agenda: 15 juni
defilé Groninger paarden in Epe.
Meer informatie over dit evenement:
https://www.paarden4daagse.nl/

teit, hardheid, uithoudingsvermogen en
gestel. Veel uithoudingsvermogen betekent ruimte in de borstkas voor hart en
longen (diepte). In verhouding lijken de
paarden van dit ras daardoor wat kortbenig. En natuurlijk is een werklustig temperament gewenst.
Harm Migchels (voormalig inspecteur)
zag graag als kenmerkend voor het Groninger paard het type landbouwrijpaard
van begin jaren vijftig. Een type paard dat
geschikt is voor ploegen en rijden onder
het zadel. Dat type heeft volgens hem
toekomst.

Twee typen, acht lijnen
Op het oog zijn er twee typen van het
Groninger paard, het zwaardere type en
het lichtere type. Hierbinnen hebben
de fokkers keuze. De naamgeving en de
afstamming van de Groninger hengsten
laten zien dat de vereniging acht verschillende hengstenlijnen kan onderscheiden.
Hengstveulens krijgen namen die beginnen met de voorletter van hun vader.
In de bloedlijnen zijn de vroegere invloeden van hengsten uit bijvoorbeeld Oldenburg en Oost-Friesland zichtbaar. Elke
hengstenlijn is daarmee op zijn eigen
manier Gronings, al doet de naam van de
hengstenlijn soms anders vermoeden.
Ruimte voor Duitse hengsten
Omdat ten tijde van het dieptepunt van
het Groninger paard hengst Baldewijn de
enige levende hengst binnen de bestaande
populatie was, lag inteelt op de loer. Daarom is al vanaf het begin gebruikgemaakt

ZeldzaamHuisdier

24-04-18 13:08

Claudia Dermois

jaar Ras van het jaar Ras van het jaar Ras van het jaar

De dit jaar goedgekeurde hengst Boudewijn (Borro x Nina)
Elgar (Eros x Landos) is in 2013 goedgekeurd en nu op basis van zijn nakomelingen
Premiehengst geworden

van zware warmbloedpaarden onder
andere uit Denemarken en Duitsland. Een
studente van de Wageningen Universiteit
(WUR) heeft in 2015 in opdracht van het
Centrum voor Genetische Bronnen (CGN)
een populatieanalyse uitgevoerd van het
Groninger paard.
Hoewel uit het populatieonderzoek bleek
dat de fokkers zeker nog alert moeten
blijven op de inteeltrisico’s, concludeerde
het CGN dat het stamboek goed bezig is
geweest met het verbreden van de diversiteit binnen het ras. Een van de bewuste
keuzes die hierbij meespelen, is de ruimte
die het stamboek openlaat voor het mogelijk toetreden van hengsten uit Duitsland,
waar ook een vereniging actief is voor het
behoud van klassieke paarden (zonder
te veel veredeld bloed). De voorwaarden
om te kunnen toetreden tot het stamboek
zijn echter lager dan bij De Vereniging Het
Groninger Paard.

Helma Tanis

Kleine populatie gezond houden
Al met al lukt het de Vereniging Het Groninger Paard aardig de kleine populatie
paarden gezond te houden.
Dat geldt ook voor de vereniging zelf, zoals
te zien is aan het enthousiasme van de
fokkers en de leden die als ambassadeurs
van levend erfgoed hun ras promoten. =

Op www.groningerpaard.nl > hengsteninformatie zijn alle dertien stamboekhengsten terug te vinden. De keuringen
van de merries vinden plaats op de
regionale keuringen en de nationale
keuring, in 2018 op 18 augustus.
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