
1e bijeenkomst studiegroep fokkerij, 20 juni 2015, in manege het Ruiterkamp, Bathmen 

 

Aanwezig: 18 leden  

(Jan Oonk, Wim Grevers, Hans van den Berg, Wim, Nel en Willeke Oolman, Dinet van den Berg, Rudy van der 

Zee, Niels Thoma, Desirée van den Berg, Ella Willemsen, Frans en Hetty Doeze Jager, Sanne Crum, Jan-Willem 

van Dijk, Wiel van de Kerkhof, Gijsbert Bouw en Willem van den Es) 
 

 

1. Opening en kort voorstelrondje 

 Hetty heet iedereen welkom en geeft het woord aan Jan Oonk 

 Jan Oonk leidt deze middag (samen met Wim Grevers en Hans van den Berg) en 

vertelt kort wat de bedoeling is: 

o 1e bijeenkomst studiegroep gezamenlijk, daarna mogelijk één groep in Noord 

en één in Zuid 

o Voorafgaand aan de ledenvergadering, die op zaterdag 24 oktober gepland is, 

kan een 2e gezamenlijke bijeenkomst worden gehouden. 

o Vandaag proberen onderwerpen te zoeken, te discussiëren, vragen te stellen 

enz.  

 

2. PowerPoint presentatie over het exterieur van de Haflinger 

 Deze presentatie is 6-8 jaar terug al eens gebruikt voor de juryleden 

o Aan de hand van foto’s van paarden zijn deze beoordeeld met het (toen nog 

bestaande) 100 punten systeem 

o De verschillende onderdelen van het paard worden besproken 

o De discussie komt gelukkig al meteen op gang 

o Lange tijd durfden juryleden niet goed hoge en lage cijfers te geven 

o Jan Oonk geeft aan, dat dat nu anders is, op de Wereldtentoonstelling b.v. zijn 

veel negens, maar ook veel zessen gegeven. Zo krijg je meer verschil en is 

het makkelijker de paarden te plaatsen, als je grote rubrieken hebt 

 

3. Toelichting over vreemd-bloed percentages bij Haflingers 

 Dit onderdeel zou door Bert Stegeman worden toegelicht, maar hij is helaas 

verhinderd. Hans van den Berg doet dit nu 

o Als je begint met een paard met 100 % vreemd bloed (b.v. een Arabier), duurt 

het heel wat generaties, voor je onder de 0,094 % zit. Dat is het percentage, 

waaronder paarden bij het NHPS (via het HPT) kunnen worden geregistreerd. 

Voor de HWZSV is 1,56 % de bovengrens 

o Aan de hand van een schema wordt dit duidelijk gemaakt 

 

4. Inventarisatie van onderwerpen voor volgende bijeenkomsten in Noord en Zuid, en/of 

belangstelling voor excursies: 

 Dieper ingaan op de discussie over bepaalde onderdelen van het paard 

 Bloedlijnen 

 Merrielijnen 

 Inteelt / paring van bloedverwanten 

 Bezoeken fokstallen (mag wel in Nederland, of net over de grens in Duitsland) 

 Op 24 oktober: bij iemand thuis verschillende paarden bespreken, oftewel de 

onderdelen, zoals die vanmiddag op de foto’s getoond werden. Daarna nog een tijdje 

doorpraten over een onderwerp als bloedlijnen 

Het is dan aan te bevelen de vergadering in een manege te houden, of vlakbij een 

stal, waar we met de paarden aan de slag kunnen (Ella biedt haar stal aan) 



 

5. Vragen, opmerkingen en wat verder ter tafel komt 

 Laagdrempelig houden, in eenvoudige termen uitleggen, ook voor beginners 

 Proberen de jeugd enthousiast te krijgen ook mee te denken en te praten.               

We moeten proberen de jongeren te adviseren veel paarden te gaan zien (keuringen, 

bezoeken fokstallen e.d.), om zo ervaring op te doen 

 Leden moeten worden “opgevoed”, met als doel een beter paard te fokken 

 Er bestaat een film over paarden, waarbij op alle gewrichten bolletjes zijn geplakt, 

zodat je, als het paard beweegt, kunt zien, hoe alles werkt. Dit kun je ook live laten 

zien. Gijsbert Bouw wil wel eens uitzoeken, of dit vertoond kan worden 

 Er mag nog meer gediscussieerd worden 

 Bij eventuele splitsing in 2 groepen, is het ook mogelijk voor een doordeweekse 

avond te kiezen 

 

 
 

 

 


