WETEN

Verruiming registratieschema
Op basis van een aantal adviezen van de Fokkerijraad Rijpaard zijn er – na goedkeuring door de Ledenraad – enkele
aanpassingen doorgevoerd in het registratieschema en de gerelateerde reglementen. Hierdoor kunnen er meer
veulens in het veulenboek worden geregistreerd en komt bijvoorbeeld voor merries de cornage-eis te vervallen.
Tekst: CHARLOTTE DEKKER — Beeld: JACOB MELISSEN

V

oor een uitleg over de
wijzigingen in het registratieschema, is het goed om eerst
even stil te staan bij de diverse boeken
en registers én het selectietraject van
het KWPN.

Gezondheid waarborgen
Voordat een hengst daadwerkelijk
wordt goedgekeurd bij het KWPN,
moet hij voldoen aan strenge selectieeisen op het gebied van exterieur,
natuurlijke aanleg, gezondheid en
karakter. Uiteraard worden ook de
afstamming van de hengst en de
prestaties uit de moederlijn meegewogen in de besluiten of een hengst
een stap verder komt in het traject. En
natuurlijk zijn ook de instelling en de
wil om te presteren belangrijke
kenmerken van een goed sportpaard.
Het uiteindelijke doel is immers
het fokken van dressuur- en springpaarden die op Grand Prix-niveau
kunnen presteren.
Naast het hebben van een correct
exterieur zijn er een aantal gezondheidseisen waaraan KWPN-goed
gekeurde hengsten moeten voldoen.
Immers, we willen gezonde paarden

Heeft u vragen over dit
onderwerp?
Mail ze naar
info@KWPN.tv. Een
selectie vragen
behandelen wij in een
volgende ‘Aan tafel’.
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fokken. De weg naar het hoogste
niveau is lang, en alleen gezonde
paarden kunnen langdurig op het
hoogste niveau presteren. Daarbij is
gezondheid in het kader van paardenwelzijn essentieel, en hebben ruiter en
paard meer plezier in het werk wanneer
het paardenlichaam optimaal kan
functioneren. Veterinair gezien moeten
alle hengsten die deelnemen aan de
tweede bezichtiging daarom voldaan
hebben aan het röntgenologisch
onderzoek voor wat betreft het
straalbeen en spat. Ook moet voorafgaand aan de tweede bezichtiging de
genoomfokwaarde bekend zijn.
Oftewel: de waarde die wordt gegeven
aan de mogelijke gevoeligheid voor
vererving van osteochondrose.
Duurzaamheid en gezondheid blijven
belangrijke selectiecriteria voor alle
fokrichtingen, omdat de markt daarom
vraagt en het KWPN zich op dat vlak
kan en wil onderscheiden. Tegelijkertijd
gaat het om het hoofddoel sport en
moet gewaakt worden dat we niet het
kind met het badwater weggooien.
Daarom wordt de komende jaren in
nauwe samenwerking met de Fokkerijraden gekeken of de selectiedruk voor
bestaande kenmerken geleidelijk kan
worden verlaagd. Tegelijkertijd houden
we de ogen open voor ontwikkelingen
in de markt, en eventuele noodzaak
voor nieuwe selectiecriteria. Zo blijkt
bijvoorbeeld dat in de markt van met
name dressuurpaarden, maar ook bij
springpaarden, steeds meer wordt geselecteerd op röntgenologisch onderzoek
van rug en hals. Op basis van de

veterinaire gegevens is geconstateerd
dat cornage in de hedendaagse fokkerij
geen groot probleem meer is, derhalve
komt vanaf nu de aanvullende eis van
cornageonderzoek voor merries te
vervallen. Hengsten moeten nog wel
vrij zijn van cornage om voor goed
keuring in aanmerking te komen.

Erkende hengsten
KWPN-erkende hengsten hebben (zelf
of hun nakomelingen) na een toetsing
door de hengstenkeuringscommissie
aangetoond over kwaliteiten te
beschikken die kunnen bijdragen tot
het behalen van ons fokdoel: presteren
op het hoogste niveau. Erkende
hengsten hebben zelf niet aan het
KWPN-verrichtingsonderzoek deel
genomen. Hoewel voor deze groep
dispensatie mogelijk is, worden in de
praktijk zoveel mogelijk ook de
gezondheidskenmerken getoetst.

Uitbreiding erkenning voor
hengsten met top 10-plaatsing ‘WBFSH Sire Ranking’
De criteria voor de erkenning van hengsten wordt enigszins verruimd:
hengsten die een top 10-positie hebben
behaald op de WBFSH Sire Ranking
voor dressuur- en springhengsten
worden vanaf 1 januari 2018 erkend
zonder toets op veterinaire criteria.
Zoals hierboven omschreven kon dit al,
maar in de praktijk werd zelden
dispensatie verleend. Voorbeelden van
dit soort bewezen hengsten zijn
bijvoorbeeld dressuurhengsten als De
Niro en Sandro Hit en de springheng-

Om zeer goede merries met een register A-papier ook kansen te geven op de Centrale Keuringen en de Nationale Merriekeuring, zijn diverse
reglementen verruimd.

sten For Pleasure en Diamant de
Semilly. Dit zijn absolute tophengsten
die bewezen hebben goede sportpaarden te fokken. De lange sportcarrière
van hun kinderen is ook een bepaald
bewijs van duurzaamheid.

Eerder kunnen erkennen
Daarnaast is het mogelijk om zeer
beloftevolle springhengsten op iets
jongere leeftijd te erkennen door het
vereiste prestatieniveau te verlagen
naar 1.50m op viersterren-niveau. Om
in aanmerking te komen moet een
hengst minimaal op dit niveau
presteren en met maximaal vier
strafpunten de finish halen. Voor
dressuurhengsten geldt dat erkenning

mogelijk is wanneer de hengst goed
presteert of heeft gepresteerd op
minimaal Prix St.Georges/Intermediaire I-niveau of meerdere nakomelingen heeft die internationaal op Grand
Prix-niveau presteren. Ook de veulens
van via deze weg erkende hengsten
worden geregistreerd in het veulenboek.

Boeken & Registers
Veulens worden bij het KWPN in het
veulenboek, register A of register B
geregistreerd. Veulens van KWPNgoedgekeurde hengsten – die dus zelf
aan alle eisen hebben voldaan – worden geregistreerd in het veulenboek.
Veulens van hengsten die zijn goedge-

keurd bij een KWPN-erkend stamboek
of van hengsten die in de ‘sport top
250’ staan van de WBFSH of een plaatsing hebben van 10 t/m 100 op de
‘Sire Ranking’ van de WBFSH komen
in register A. Van deze hengsten is
(vaak) niet bekend of ze (volledig)
voldoen aan de KWPN-normen voor
exterieur, gezondheid (cornage,
osteochondrose, straalbeen/spat) en
de eigen prestatie-aanleg. Om de
gezondheid binnen de KWPN-fokkerij
te waarborgen moeten register Apaarden op latere leeftijd zelf aan
aanvullende eisen voldoen om voor
bepaalde predicaten in aanmerking te
komen, tenzij de vader aantoonbaar
heeft voldaan aan deze criteria.
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Voortaan mogen register A-veulens het hele keuringstraject doorlopen inclusief de Nationale Veulenkeuring.

Veulens van overige hengsten komen in
het register B. Paarden die zijn
geregistreerd in register B zijn uitgesloten van deelname aan keuringen, maar
kunnen wel deelnemen aan de Blom
Cup en de Pavo Cup.
En dan is er nog het stamboek: hierin
worden paarden geregistreerd vanaf
driejarige leeftijd mits het paard zelf
voldoet aan de normen voor exterieur
en als veulen was geregistreerd in het
veulenboek of – en dat is nieuw vanaf 1
januari 2018 – in register A.

Verruiming erkende stamboeken
Het KWPN is altijd al een open stamboek geweest: om verdere vooruitgang
te boeken in de fokkerij kunnen fokkers
buitenlandse hengsten combineren met
hun KWPN-merries, of KWPN-veulens
fokken uit buitenlandse merries. We
praten dan wel over paarden van
stamboeken die zijn erkend door het
KWPN. Het KWPN erkende al jaren
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stamboeken die genetisch en qua
prestatieniveau in staat zijn een bijdrage
te leveren aan de verbetering van de
KWPN-fokkerij, hetgeen bleek uit de
positie van het stamboek op de rankings
van de WBFSH. Voorheen kwam het
voor dat merries met een passende
bloedvoering niet mochten deelnemen
aan het keuringstraject, omdat ze waren
geregistreerd bij een niet-erkend
stamboek. Om die drempel weg te
nemen was het wenselijk om de
erkenning te verruimen. Het gevaar op
negatieve invloed op de fokkerij is klein,
omdat merries aan KWPN-criteria
moeten voldoen om opgenomen te
worden in het stamboek en om predicaten te ontvangen. De lijst van erkende
stamboeken is daarom per
1 januari uitgebreid: van de 17 beste
stamboeken van de WBFSH, naar alle
warmbloedpaardenstamboeken die lid
zijn van de WBFSH. Op onze website is
een overzicht te vinden onder
www.kwpn.nl/boeken-en-registers.

Extra mogelijkheden
register A-merries
Het boek of register waarin een paard is
geregistreerd, heeft gevolgen voor een
eventueel keuringstraject. Paarden die
zijn geregistreerd in het Register A
kunnen vanaf 1 januari, net als paarden
die zijn geregistreerd in het veulenboek,
zonder nadere voorwaarden worden
aangeboden voor stamboekopname.
Voorheen was opname in het stamboek
en (eventueel) deelnemen aan de
Centrale Keuring echter voor deze
paarden pas mogelijk, indien aan de
nadere CRA-voorwaarden (Cornage,
Röntgen, Aanleg) die voor stamboek
opname zijn vereist was voldaan. Om
zeer goede merries met een register Apapier ook kansen te geven op de
Centrale Keuringen en de Nationale
Merriekeuring, was de wens van de
Fokkerijraad om de reglementen te
verruimen door het moment waarop
aan aanvullende eisen moet worden
voldaan te verplaatsen. Register

A-merries kunnen vanaf nu in het
stamboek worden opgenomen en ook
het sterpredicaat behalen. Als ze qua
exterieur en beweging/springen
voldoen kunnen ze na de stamboekkeuring deelnemen aan de Centrale
Keuring en ook aan de Nationale
Merriekeuring. Om definitief keur te
worden moeten ze naast de eisen voor
aanleg (IBOP, EPTM of sportpredicaat)
wel aan de aanvullende eisen voldoen
(PROK of D-OC-predicaat). Zoals
eerder al aangegeven is de aanvullende
eis voor cornage voor merries komen
te vervallen.

Oudere reeds eerder beoordeelde merries
Oudere register-A merries die nog niet
hebben voldaan aan de aanvullende
eisen, worden op basis van eerder
verkregen cijfers op de stamboekkeuring alsnog met terugwerkende kracht
stamboek of krijgen het sterpredicaat,
of mogen vanaf 1 januari 2018
(zonder aanvullende eisen) deelnemen
aan de stamboekkeuring om te
proberen de bovenbalkcijfers te

verhogen, zodat ze aan de exterieurnorm en de norm voor bewegen/
springen voldoen voor het sterpredicaat. De betreffende leden worden te
zijner tijd hierover zoveel mogelijk per
e-mail geïnformeerd. Als fokkers
menen dat hun merrie onder deze
categorie valt, kunnen ze ook zelf
contact opnemen met het stamboek.
De voormalige register A-merries die
op deze wijze met terugwerkende
kracht stamboekmerrie of stermerrie
worden, mogen deelnemen aan de
Centrale Keuring om voorlopig keur te
worden, maar om definitief keur te
worden moet wel aan de aanlegeis en
bovengenoemde aanvullende eisen
(PROK of D-OC-predicaat) worden
voldaan. Deelname aan de NMK kan
vanwege hun leeftijd niet.

Veulens van niet-KWPNhengsten die aan alle
aanvullende voorwaarden
hebben voldaan
Er is ook nog een groep hengsten die
goedgekeurd is bij een KWPN-erkend
stamboek en die ook voldaan hebben

aan de veterinaire- en prestatie-eis die
het KWPN stelt voor hengsten. Voorheen werden de veulens van dergelijke
hengsten als veulen in het register A
vermeld en konden de merries op
driejarige leeftijd direct opgenomen
worden in het stamboek. Dit is eveneens
aangepast: veulens van hengsten van
KWPN-erkende stamboeken waarvan op
het moment van registratie van het
veulen bij het KWPN al bekend is dat
betreffende vader aan de eisen qua
röntgenonderzoek, cornage en aanleg
hebben voldaan – zoals bijvoorbeeld de
hengsten Sorento, Glasgow, Douglas en
I’m Special de Muze – worden direct in
het veulenboek geregistreerd. Wanneer
deze elders goedgekeurde hengsten niet
aan de aanvullende voorwaarden
voldoen, worden op dezelfde wijze als
voorheen de veulens geregistreerd in
het register A.

Deelname veulens aan
keuringen
Voortaan mogen register A-veulens het
hele keuringstraject doorlopen inclusief
de Nationale Veulenkeuring. •
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