
Bijeenkomst Studiegroep Fokkerij Zuid van het NHPS – voor 

herhaling vatbaar! 
 

Vrijdagavond 4 maart 2016 was de studiegroep fokkerij, afdeling Zuid, te gast bij de familie 

Van Dijk in Wadenoijen.  

Zo’n 20 deelnemers werden zeer gastvrij onthaald, met koffie met zelfgebakken cake en later 

drankjes en hapjes. Mettie: hartelijk dank hiervoor! 

Sjraar Peeters leidde de avond aan de hand van dezelfde gesprekspunten, als die in de 

Regio Noord zijn gehanteerd. 

Er werd leuk gediscussieerd over de volgende onderwerpen: 

 Hengstenkeuze seizoen 2016 

o Er wordt gewezen op de problemen, die kunnen ontstaan, wanneer je dekt 

met hengsten, die niet compleet voldoen aan de HPT-eisen 

o Moet je met jonge hengsten dekken, of juist met bewezen goedfokkende 

oudere hengsten 

o Probeer een hengst te zoeken, die brengt, wat jouw merrie mist 

o Welke lijnen zijn een goede combinatie 

o In Tirol worden alle bloedlijnen in stand gehouden. Sommige bloedlijnen zijn 

sterker, dan andere. Vaak worden hengsten uit de sterkste lijnen ingezet. 

Toch kan het juist interessant zijn een hengst in te zetten uit b.v. de B-, de M- 

of de S-lijn. 

 Onderwerpen voor volgende bijeenkomsten: 

o Paarden beoordelen, alle deelnemers moeten zelf aan de slag of/en de jury 

bespreekt een paard punt voor punt 

o Bezoeken fokstallen in binnen- en buitenland (april/mei, als er veulens zijn). 

De namen worden genoemd van Kiefferhof (Dld.), Volker Hermann (Dld.) – 

wordt nog bekeken 

o Gespreksavonden in najaar, zoals nu in de winter 

In de pauze hebben we de merrie van Jan Willem bekeken en geprobeerd er een hengst bij 

te vinden, rekening houden met de zwakkere punten van de merrie. 

Al met al was het een leerzame avond. Er mocht nog wat meer gediscussieerd worden, maar 

de sfeer was uitstekend en de stemming prima. Voor herhaling vatbaar! 

 

Ook belangstelling voor de studiegroepen? Mail naar: info@nhps.nl 
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