Verslag bijeenkomst studiegroepen Noord en Zuid 2018
Bij het NHPS kun je je als lid aanmelden voor de studiegroepen fokkerij. Er is een
studiegroep Noord en een studiegroep Zuid. Deze studiegroepen komen enkele malen per
jaar bij elkaar om te discussiëren over allerlei fokkerijzaken. In het voorjaar gebeurt dit bij
één of enkele van de fokkers aan huis en in het najaar is het vaak een excursie, die meestal
wordt gecombineerd met de ledenvergadering. Dit jaar waren we te gast bij de families
Bouwman in Balkbrug en Van den Berg in Arcen, waar we allerhartelijkst werden ontvangen
met koffie/thee met wat lekkers erbij. En later nog een hapje en een drankje. Bert Stegeman
leidde namens de taakgroep fokkerij de avonden en legde duidelijk de regelgeving uit m.b.t.
de registratie van veulens.Hierbij wees hij erop, dat het, bij de keuze van een hengst voor het
dekken van een fokmerrie, van belang is in de gaten te houden of een hengst wel is
goedgekeurd of erkend bij het HPT.Oostenrijk en Italië hebben een nieuw keuringssysteem
op hun hengstenkeuringen uitgetest en dit werd ook besproken. Ook kwam de
Leistungsprüfung voor merries ter sprake en hebben we natuurlijk een bezoek gebracht aan
de stallen, waar we de hengsten en merries hebben bewonderd. Ook is er in 2018 een
excursie georganiseerd.
Voorafgaand aan de najaarsledenvergadering werd een bezoek gebracht aan de
Paardenkamp in Soest, een rusthuis voor paarden van 20 jaar en ouder, waar zo’n 120
pony’s en paarden van hun oude dag genieten. De Paardenkamp bestaat uit 3 locaties, met
stallen, loopstallen, paddocks, een expositieruimte en een winkeltje. Bijzonder is ook het
Paddock Paradise, een grote vlakte van 5 hectare, die is aangelegd in samenwerking met de
faculteit Diergeneeskunde Utrecht. Er liggen zandpaden, bomen/struiken en een waterpoel
en er staan op verschillende plekken voerplaatsen. Paarden zullen hierdoor meer hun
natuurlijk gedrag gaan vertonen. Een bijzonder interessante excursie, die werd afgesloten
met een heerlijk stamppotbuffet.
Het is goed om te zien dat ook veel jonge mensen aan deze bijeenkomsten deelnemen en
vaak bijzonder geïnteresseerd zijn.

