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De toekomst van het Groninger paard
Voor een toekomstvisie op het Groninger
paard kijkt de rasorganisatie vooral naar
fokkerij, gebruiksdoel en pr. De herkomst
van het Groninger paard vertelt iets over
het doel van het ras. Het ras ontstond rond
1870 door inkruisingen van Oost-Friese
paarden en Oldenburger hengsten. Het
diende als trekkracht in de landbouw en
het voortbestaan van het ras werd tussen

1950 en 1999 dan ook ernstig bedreigd
door de opkomende motorisering in de
landbouw.
Nog steeds is de rasbeschrijving op dat
oorspronkelijke doel gebaseerd. Het Groninger paard is een zwaar, lang gelijnd
warmbloedpaard met een krachtige bouw,
een sprekend hoofd, een gespierde middellange hals, voldoende schoft, die soe-

Fokken met alle lijnen is het sleutelwoord voor het behoud van het ras

Hinke Fiona Cnossen

Aan het eind van het jaar kijken we wat de visie van een rasorganisatie is op de toekomst van het ras van het jaar. Dit jaar kijken we dus
naar de toekomst van het Groninger paard.

Groninger als gebruikspaard

pel overgaat in een niet te lange sterke
rug, een brede en diepe, zwaar gespierde
romp, een zwaar ontwikkelde achterhand
en massief beenwerk. Het temperament is
gelijkmatig en toch voldoende levendig.
Het paard staat bekend om zijn werkwilligheid en rustig, betrouwbaar karakter.
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Meer gebruiksdoelen
Hoewel het als massief en krachtig paard
voor boerderijwerk bedoeld was, wordt
het tegenwoordig ook gebruikt voor verschillende disciplines zoals de mensport,
SGW, dressuur, vrijheidsdressuur, springen en voltige. Vooral het betrouwbare
en nuchtere karakter blijken een groot
pluspunt te zijn. Het Groninger paard is,
kortom, veelzijdig.
Omdat sportpaarden steeds ‘bloederiger’
worden, komt er meer vraag naar paarden
die in een drukke thuissituatie passen.
Het is helaas vrijwel onmogelijk om aan
die vraag te voldoen, omdat het aanbod te
laag is. Volgens Wilma Brinkman, eigenaar
van het door de SZH erkende fokcentrum
voor het Groninger paard ‘Stal Vreden6

ZH04-binnen.indd 6

ZeldzaamHuisdier

09-11-18 11:32

Een eigen fokplan
Daarbij komt nog dat de fokkers die
besluiten een merrie te laten dekken vaak
een eigen doel hebben. Ze fokken dieren
voor eigen gebruik en letten vooral op
aspecten die hen aanspreken, zoals karakter, type of beweging en maken de daarop
gebaseerde hengstenkeuze.
Doordat er meer gebruikers dan fokkers van
het Groninger paard zijn, is fokken voor de
verkoop niet aantrekkelijk, omdat gebruikers een ervaren, beleerd en gebruiksklaar
paard zoeken en geen veulen. Moet de
fokker er dan voor kiezen om het veulen
aan te houden en op te voeden tot het een
beleerd paard is? Of moet hij gewoon niet
fokken met Groninger paarden?
Gebruikspaard of rasbehoud
Zonder merriehouders en hengstenhouders is er geen fokkerij. Beide groepen
hebben hun eigen belangen en/of argumenten voor de keuzes die ze maken.
Jong geleerd, oud gedaan

En als stamboek mag je blij zijn met de
mensen die nog veulentjes fokken. Maar
of deze fokproducten op lange termijn
ook het behoud van het Groninger paard
waarborgen is dan de vraag, want het doel
van de meeste fokkers is een fijn gebruikerspaard voor henzelf en niet het behoud
van het ras. Voor het behoud van het
ras zou meer gefokt moeten worden met
bloedlijnen waar er binnen het stamboek
te weinig van zijn, zodat de lijnen niet uitsterven en er op den duur geen vrij bloed
meer is om mee te fokken. Het is nu soms
al moeilijk om een hengst bij je merrie
te vinden die er qua bloedlijnen bij past
en dan komt daar nog type, karakter en
beweging bij. ‘Als de keuze steeds minder
wordt, wordt het steeds moeilijker om
het ras in stand te houden’, stelt Wilma
Brinkman.

Meer promotie op evenementen
De promotie van het Groninger paard
is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Naast de keuringen en interne verenigingsactiviteiten is het Groninger paard
jaarlijks op verschillende grote en kleinere
evenementen vertegenwoordigd. Soms
alleen met de promotiestand en informatie, maar ook vaak met een Groninger in
de stand die de harten van menig bezoeker weet te veroveren. Naast de intensieve
promotie tijdens het 35-jarige jubileum in
2017 zorgde de titel ‘Ras van het jaar 2018’
natuurlijk voor meer bekendheid bij het
publiek.
Hoe de toekomst van het Groninger paard
eruit zal zien, blijft moeilijk te zeggen. Het
is een bedreigd ras, omdat er gewoonweg
te weinig gefokt wordt binnen het stamboek en daardoor de selectiemogelijkheden beperkt blijven.

Hinke Fiona Cnossen

heim’, komt dat doordat er te weinig fokproducten en dus fokkers van het Groninger paard zijn. Het grootste gedeelte van
de eigenaren van het Groninger paard zijn
gebruikers: de recreatieve of sportieve ruiter of menner, gezinnen en misschien ook
een hobbyfokker.

Meer veulens welkom bij het
Groninger paard

De Vereniging van het Groninger paard
streeft niet naar een klassiek paard of naar
een modern paard. Het enige dat ze in de
toekomst wil bereiken, is dat het ras een
robuust allround gebruikspaard blijft, met
het betrouwbare karakter dat kenmerkend
is voor het ras en de opgebouwde diversiteit in types binnen het Groninger paard
behouden. ‘De echte eigen kenmerken
van het Groninger paard, zoals de krachtige bouw, donkere kleuren en weinig aftekening, moeten herkenbaar blijven’, vindt
de Vereniging Het Groninger Paard.

Fokbeleidsplan
In het kader van de studie Diergezondheid
en management aan Aeres Hogeschool in
Dronten schrijft Judith Heikens als stagiaire bij de Vereniging Het Groninger Paard
een fokbeleidsplan naar aanleiding van de
richtlijnen van de Europese wetgeving. Ze
geeft ook antwoord op de vragen van de
SZH over de toekomst van het ras. =
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