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verkochten we hem op de hengstenkeuring in 
Hannover aan Blue Hors, maar we hebben hem 
daarna nog wel gebruikt in de fokkerij. Fall in 
Love is dus een combinatie van de lijnen van 
onze tophengsten.” 

Danseres
Kerstin selecteert op paarden die zowel onder het 
zadel als los opvallend bewegen. “Farrell kon als 
veulen al heel goed lopen, daarom gebruiken we 
hem graag. Sophie is een merrie die heel goed 
door het lichaam beweegt, zij danst echt. Die 
eigenschappen zie ik ook bij Fall in Love terug. 
Zij beweegt als een danseres en met een heel 
goed achterbeen. Als veulen was ze al heel apart. 
Ze liep altijd goed, ook al was het 30 graden. Ik 
kon niet wachten om met haar aan de slag te 
gaan. Ik wilde haar dan ook helemaal niet 
 verkopen, zeker omdat haar bloedlijn zo speciaal 
voor me is. Maar Mario en Svenja zijn hele goede 
klanten en het is voor mij belangrijk dat de 
 paarden bij een goede ruiter terechtkomen. Ik 
hoop dat we Fall in Love in de toekomst terug-
zien in de internationale Grand Prix.”

Verliefd
Grand Prix-amazone Svenja Grimm komt uit 
Duitsland en woont sinds een aantal jaar met 
haar partner Mario Vargas in Chili. Vorig jaar 
kwam ze met zes paarden naar Nederland om te 
trainen met Sjak Laarakkers en Vai Bruntink. In 
deze periode won Svenja onder andere de Pavo 
Cup-finale met Kadiene (v.Zhivago). 
“Ik ken Kerstin al lang, dus gingen we bij haar 
langs toen we in Nederland waren”, begint 
Svenja. “Ze liet ons wat paarden zien, waaronder 
Fall in Love aan de longe. We waren totaal niet 
van plan om een paard te kopen, maar Mario en 
ik werden echt verliefd op haar. Ze doet haar 

Fall in Love werd gefokt door Kerstin Klieber, van 
Dressurstall Sandbrink uit het Duitse Meinersen. 
Kerstin fokt op haar dressuurstal met 25 tot 30 merries 

en koopt daarnaast nog regelmatig veulens en jonge paarden 
aan. Zo stelde ze afgelopen jaar Indian Rock-zoon Incredible 
voor op de Oldenburger-hengstenkeuring, waar deze 
publiekslieveling kampioen werd. 
“Onze stal begon met de hengst Sandbrink, die we als drie-
jarige op de hengstenkeuring kochten”, vertelt Kerstin. “Deze 
zoon van San Amour was heel succesvol, maar is na zijn 
verkoop helaas bij een ongeluk overleden. Door Sandbrink 
kwamen we in contact met zijn fokker en kregen we de kans 
om een volle zus van Sandbrink te kopen, de moeder van Fall 
in Love. Deze Sophie werd als jong paard Duits kampioen, 
daarna zetten we haar in voor de fokkerij. Ook Fall in Love’s 
vader Blue Hors Farrell hebben we zelf in eigendom gehad. 
Net als Sophie kochten we hem als veulen. Toen hij twee was, 

 Goed Getest

Fall in Love
Blue Hors Farrell-dochter Fall in Love gooide tijdens de IBOP in Exloo hoge ogen met haar complete verrichting. Ze 

kreeg meerdere 9’s en een 9,5 voor haar kwaliteitsvolle, bergopwaartse galop. In totaal scoorde de getalenteerde 

merrie van Mario Vargas en Svenja Grimm 87,5 punten.

Tekst: MILOU VAN ENGELAND — Beeld: MARIO VARGAS

   Furst Heinrich

  Fürstenball 

   Maradonna

 Blue Hors Farrell

   Dacaprio

  Desert Rose 

   Warina

Fall in Love
   Sandro Hit

  San Amour

   Puppenfee

 Sophie

   Cabaret

  Candlelight S

   Celine
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Op 18 maart verschijnen de nieuwe fokwaarden voor alle KWPN-paarden. Vanaf 2022 zijn de fokwaarden voor sport en 

exterieur bij de spring- en dressuurpaarden mede gebaseerd op het DNA. Dergelijke ‘genoomfokwaarden’ geven u nóg 

betrouwbaardere informatie. Ook worden de sportfokwaarden voortaan per fokrichting gepresenteerd. Daniëlle Arts en 

Rob Bergsma vertellen er meer over.

Tekst: MIRJAM HOMMES — Beeld: DIRK CAREMANS

“Achter de schermen is een grote innovatie 
klaargezet bij de fokwaarden. Dat zal voor 
iedereen even wennen zijn” vertelt Daniëlle 

Arts, foktechnisch specialist bij KWPN. “Er zijn twee 
zaken gewijzigd. Vanaf 2022 zijn niet alleen de aanleg 
voor OC, maar ook de sport- en exterieurfokwaarden 
voor de KWPN-spring- en dressuurpaarden mede 
 gebaseerd op DNA-informatie. Daarnaast presenteren 
we de sport- en exterieurfokwaarden niet meer ten 
opzichte van de gehele KWPN-populatie, maar apart 
voor de fokrichtingen springen en dressuur.” 

Geïnformeerde keuzes maken
Als fokker baseert u zich op informatie. U weet alles 
van de sterke en minder sterke punten van uw merrie 
en probeert zoveel mogelijk informatie te krijgen over 
de hengsten die u wilt gebruiken. Het KWPN 
 ondersteunt u daarbij. Het stamboek verzamelt grote 
hoeveelheden informatie om de fokwaarden van de 
hengsten en merries in het stamboek te kunnen 
 berekenen. Zo weet u op welke punten een hengst uw 
merrie kan verbeteren en kunt u de beste keuzes 
maken. 
Arts: “Naast informatie vanuit de sport, aanlegtesten, 
keuringen van zowel het paard zelf als eventuele 
 nakomelingen, voegen we nu ook informatie van het 

DNA van het paard toe. Want hoe meer en hoe 
 uitgebreider onze informatie is, hoe nauwkeuriger de 
fokwaarden zijn.”

Fokwaarden: een inschatting
Een fokwaarde is een inschatting van de mate waarin 
een ouderdier een bepaalde eigenschap doorgeeft aan 
nakomelingen. Het is de positie van het individuele 
paard ten opzichte van de actuele KWPN-populatie. De 
vraag is: vererft een individueel dier beter of slechter 
dan gemiddeld? Omdat telkens informatie over het 
dier zelf en zijn verwanten wordt toegevoegd, 
 veranderen de fokwaarden continu. Gemiddeld geno-
men heeft 70 procent van alle KWPN-paarden een 
fokwaarde voor exterieur tussen de 96 en de 104. Voor 
sport proberen we gedetailleerder te zijn, daar ligt het 
gemiddelde tussen 80 en 120. Die gemiddelden 
 veranderen niet, maar de fokwaarden van individuele 
paarden zijn wel dynamisch. 

Hoe komt een genoomfokwaarde tot 
stand?
Daniëlle Arts: “Als eerste warmbloedpaardenstamboek 
ter wereld, zijn de fokwaarden voor sport en exterieur 
bij het KWPN nu mede op het DNA gebaseerd. Voor 
OC hebben we sinds 2016 al genoomfokwaarden. 
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naam dus zeker eer aan. We wilden haar niet laten gaan en 
nadat Kerstin er een paar dagen over had nagedacht, konden 
we haar kopen. We hebben een extra container geboekt voor 
de reis terug naar huis en een nieuwe stal voor haar laten 
bouwen in Chili, zo graag wilden we haar hebben. Deze kans 
konden we niet laten gaan.”

Compleet
Net voordat Svenja en Mario terug naar Chili gingen, was er 
een IBOP in Exloo. “Dat kwam perfect uit. Ik wilde graag de 
IBOP rijden voor het geval dat Fall In Love ooit de fokkerij 
ingaat. We focussen nu op de sport, maar ik vind het prettig 
dat je met een merrie altijd een plan B hebt.” Naast de 9,5 
voor de galop, kreeg Fall In Love een 9 voor souplesse, 
 rijdbaarheid & bewerkbaarheid en aanleg als dressuurpaard. 
“Ze is echt een heel bijzonder paard”, is Bart Henstra 
enthousiast. “Ze blinkt uit met haar balans, goede houding 
en laat zich enorm goed en licht rijden. Ze staat heel goed 
aan de hulpen en werd met een mooie aanleuning voor-
gesteld. Haar stap is ruim en zuiver, haar draf heel licht-
voetig en daarin valt ze op met haar goede beentechniek en 
extra houding en balans. In haar galop heeft ze veel ruimte 
en kan ze heel goed schakelen, waarbij het beeld telkens 
mooi bergopwaarts is.” 

Ook Svenja looft haar om haar fijne instelling: “Ze is echt lief 
en wil het heel graag goed doen. Haar karakter, ijver en rijd-
baarheid doen me denken aan Kadiene. Ik vind het heel leuk 
om met merries te werken. Als je echt een goede band met 
ze hebt, doen ze alles voor je. Fall In Love was in Exloo echt 
nog groen en ik reed haar niet vaak, maar ze was heel 
ontspannen en totaal niet afgeleid. Haar instelling is echt 
goed. Deze zomer wil ik haar graag mee naar Nederland 
nemen en misschien in de Pavo Cup starten. In de IBOP viel 
haar galop echt op, maar ik denk dat al haar gangen nu op 
hetzelfde niveau liggen. Het is echt afhankelijk van de vorm 
van de dag en de smaak van de jury welke gang het beste 
beoordeeld wordt. Haar drie gangen en haar karakter maken 
haar een heel compleet paard.” •

Fall In Love (v.Blue Hors Farrell) viel op de IBOP in Exloo op met haar fantastische rijdbaarheid en uitmuntende galop.

TOPPERS ONLINE
In ‘Goed Getest’ stellen we een absolute topper uit de IBOP 
of EPTM aan u voor, namelijk één van de merries die 85 
punten of meer hebben behaald in hun merrietest. 
Een overzicht van de toppers die 80 punten of meer hebben 
behaald in de merrietest vindt u op www.kwpn.nl/eregalerij. 
Voor alle uitslagen kijkt u op www.kwpn.nl/agenda.
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Daarvoor is een enorme database opgebouwd met het 
DNA-profiel van duizenden paarden, hun röntgen-
foto’s, sportstanden, lineaire scores, keurings-
resultaten en andere relevante informatie. 
Genoomfokwaarden worden berekend op basis van 
informatie van 70.000 markeringspunten in het DNA 
van een paard. Door deze markeringspunten in het 
erfelijk materiaal bij heel veel paarden te vergelijken 
met wat we in de praktijk zien aan OC, sportresultaten 
en lineaire scores, ontdekken we patronen. We leggen 
de relatie tussen die 70.000 DNA-punten en bijvoor-
beeld sport prestaties bloot. Zo kunnen we beter 
inschatten wat een paard aan zijn nakomelingen 
 doorgeeft en  berekenen we de genoomfokwaarden 
voor belangrijke kenmerken in onze fokkerij.”

Genoomselectie kan fokkers helpen bij de keuze welke merrieveulens aan te houden voor de fokkerij.

TUIGPAARDEN EN GELDERSE 
PAARDEN

Op dit moment kan het KWPN alleen genoomfokwaarden berekenen 
voor de spring- en dressuurpaarden en voor paarden die voldoende 
verwant zijn aan die populatie. Voor de fokrichtingen Gelders paard en 
tuigpaard zijn de populaties te klein en te divers om dat betrouwbaar te 
kunnen doen. Bovendien hebben zij een ander fokdoel. Daarom worden 
hun fokwaarden nog niet mede gebaseerd op DNA. Sinds 2021 
verzamelen we van alle KWPN-veulens DNA-profielen die geschikt zijn 
voor genoomselectie. Voor de fokrichtingen Gelders paard en tuigpaard 
gebruiken we deze profielen nu alleen nog voor afstammingscontrole, 
maar wanneer in de toekomst de hoeveelheid data voldoende groot zou 
worden, kan ook hier gekeken worden naar genoomfokwaarden.
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Hoe betrouwbaar zijn 
genoomfokwaarden?
Genoomfokwaarden zeggen iets over de aanleg 
van een paard om bepaalde eigenschappen door 
te geven aan zijn of haar nakomelingen. Van de 
genoomfokwaarde voor OC weten we dat deze 
tot driemaal betrouwbaarder is voor fokkerij-
doeleinden dan het PROK-onderzoek voor de 
OC-onderdelen. Het DNA van een paard zegt 
namelijk meer over de vererving van OC dan wat 
je op de foto ziet. Dat komt omdat blessures, 
slechte voeding en andere omstandigheden ook 
invloed hebben op het ontstaan van OC. Een 
genoomfokwaarde is daarom zuiverder dan een 
röntgenfoto.
Bij sportfokwaarden speelt iets soortgelijks, zo legt 
geneticus Rob Bergsma uit. Hij werkt samen met 
Arts aan de nieuwe KWPN-genoomfokwaarden. 
“Resultaten in de sport zijn mede afhankelijk van 
de kansen die een paard krijgt, omstandigheden, 
ruiters, pech en geluk. Inmiddels zit in onze 

WAAR VINDT U DE NIEUWE 
GENOOMFOKWAARDEN?

Vanaf nu vindt u de genoomfokwaarden bij het 
genetisch profiel van uw paard. Bij elke genoomfok-
waarde maken we gebruik van DNA-informatie uit de 
stamboom van het paard, ongeacht of het individuele 
paard wel of niet een eigen DNA-profiel (genotype) 
heeft. Voor uw merrie vindt u het genetisch profiel en 
de genoomfokwaarden door haar op te zoeken in de 
database van het KWPN. Klik daarna het  uitklapmenu 
rechts open en kies voor ‘genetisch profiel’. U kunt daar 
ook zien of de het individuele genotype bekend is. 
Uiteraard zijn de genoomfokwaarden ook voor de 
goed gekeurde en erkende hengsten berekend. Die vindt 
u het gemakkelijkst door de ‘hengstendatabase’ aan te 
klikken. Daar vindt u, naast de genoomfokwaarden en 
het genetisch profiel van een hengst, nog veel meer 
informatie om een weloverwogen keuze te maken. 
Denk bijvoorbeeld aan verrichtingsverslagen, afstam-
melingenrapportages,  fokstatistieken en gegevens uit 
de moederlijn van de hengst. 

Ook de sport- en exterieurfokwaarden voor 
de KWPN-spring- en dressuurpaarden zijn 

nu mede gebaseerd op DNA-informatie.
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Hoe betrouwbaar zijn 
genoomfokwaarden?
Genoomfokwaarden zeggen iets over de aanleg 
van een paard om bepaalde eigenschappen door 
te geven aan zijn of haar nakomelingen. Van de 
genoomfokwaarde voor OC weten we dat deze 
tot driemaal betrouwbaarder is voor fokkerij-
doeleinden dan het PROK-onderzoek voor de 
OC-onderdelen. Het DNA van een paard zegt 
namelijk meer over de vererving van OC dan wat 
je op de foto ziet. Dat komt omdat blessures, 
slechte voeding en andere omstandigheden ook 
invloed hebben op het ontstaan van OC. Een 
genoomfokwaarde is daarom zuiverder dan een 
röntgenfoto.
Bij sportfokwaarden speelt iets soortgelijks, zo legt 
geneticus Rob Bergsma uit. Hij werkt samen met 
Arts aan de nieuwe KWPN-genoomfokwaarden. 
“Resultaten in de sport zijn mede afhankelijk van 
de kansen die een paard krijgt, omstandigheden, 
ruiters, pech en geluk. Inmiddels zit in onze 

WAAR VINDT U DE NIEUWE 
GENOOMFOKWAARDEN?

Vanaf nu vindt u de genoomfokwaarden bij het 
genetisch profiel van uw paard. Bij elke genoomfok-
waarde maken we gebruik van DNA-informatie uit de 
stamboom van het paard, ongeacht of het individuele 
paard wel of niet een eigen DNA-profiel (genotype) 
heeft. Voor uw merrie vindt u het genetisch profiel en 
de genoomfokwaarden door haar op te zoeken in de 
database van het KWPN. Klik daarna het  uitklapmenu 
rechts open en kies voor ‘genetisch profiel’. U kunt daar 
ook zien of de het individuele genotype bekend is. 
Uiteraard zijn de genoomfokwaarden ook voor de 
goed gekeurde en erkende hengsten berekend. Die vindt 
u het gemakkelijkst door de ‘hengstendatabase’ aan te 
klikken. Daar vindt u, naast de genoomfokwaarden en 
het genetisch profiel van een hengst, nog veel meer 
informatie om een weloverwogen keuze te maken. 
Denk bijvoorbeeld aan verrichtingsverslagen, afstam-
melingenrapportages,  fokstatistieken en gegevens uit 
de moederlijn van de hengst. 

Ook de sport- en exterieurfokwaarden voor 
de KWPN-spring- en dressuurpaarden zijn 

nu mede gebaseerd op DNA-informatie.
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Andere genetische basis geeft  
andere fokwaarden
Fokwaarden zijn dynamisch en altijd relatief. Het 
kan dus zijn dat de fokwaarden van uw paarden nu 
anders zijn dan vorig jaar. Daniëlle Arts: “Tot nu 
toe werden de sportfokwaarden altijd gepresen-
teerd ten opzichte van de gehele KWPN populatie. 
Een dressuurpaard werd voor zijn dressuurfok-
waarde vergeleken met alle KWPN’ers, inclusief 
springpaarden, Geldersen en tuigpaarden. In een 
fokwaardenberekening is het gemiddelde van de 
populatie gesteld op 100. Als je goede dressuurge-
fokte hengsten gaat vergelijken met deze totale 
populatie voor het kenmerk ‘dressuur’, dan is het 
logisch dat deze hengsten een hele hoge fokwaarde 
krijgen, die ver boven de 100 uitkomt. Dit zijn 
immers de hengsten die je moet selecteren om 
vooruit te gaan op het kenmerk ‘dressuur’. Dat zal 
moeilijker worden met bijvoorbeeld een hengst uit 
de springrichting, omdat deze weer voor andere 

 eigenschappen is gefokt. Maar hoe goed zijn deze 
dressuurhengsten nu eigenlijk écht, ten opzichte 
van waar het om gaat? Dat wordt alleen duidelijk 
wanneer je deze dressuurhengsten vergelijkt met 
de dressuurpaarden van nu. Dan zie je wat een 
dressuurhengst kan toevoegen aan de hedendaagse 
fokkerij. Voor de sport- en exterieurfokwaarden 
worden voortaan dressuurpaarden met andere 
dressuur paarden vergeleken en springpaarden met 
andere springpaarden. Het KWPN is het enige 
stamboek ter wereld dat deze wijziging voor 
gescheiden  fokrichtingen heeft doorgevoerd.” •

database al van zo’n 35.000 paarden het genotype, de 
DNA-informatie. Dankzij DNA-analyse kunnen we een 
vrij betrouwbare uitspraak doen over de vererving van 
deze paarden. De resultaten uit sport en nakomelingen 
blijven natuurlijk heel belangrijk en worden telkens 
meegenomen bij het opnieuw berekenen van de 
genoomfokwaarden. Veel van de dieren in onze databa-
se zijn relatief jong. Naarmate zij meer gaan presteren 
in de sport, naar keuringen gaan en nakomelingen krij-
gen, zal de   informatie die we over hen hebben steeds 
uitgebreider worden. Zo worden de genoomfokwaar-
den steeds nauwkeuriger.”

Genoomfokwaarden:  
eerder meer informatie
Genoomfokwaarden zijn één van de instrumenten 
waarop u uw keuzes kan baseren. Ze geven informatie 
over aanleg, die u kan meenemen in fokkerij-
beslissingen. Bijvoorbeeld bij de keuze voor een jonge 
hengst, of bij de vraag welk merrieveulen u wél en welk 

merrieveulen u níet aan wilt houden voor de fokkerij. 
Arts: “Niet alleen geven genoomfokwaarden ons veel 
meer informatie, een ander voordeel is dat we al veel 
eerder een indicatie hebben van genetische aanleg van 
een paard. We hoeven niet meer te wachten totdat de 
eerste nakomelingen zich aan de wereld tonen in de 
sport of op keuringen. Voor paarden die gegenotypeerd 
zijn, kunnen we al op heel jonge leeftijd genoom-
fokwaarden berekenen, die dezelfde betrouwbaarheid 
hebben als we anders, zonder DNA-informatie, pas op 
drie- of vierjarige leeftijd zouden bereiken. Natuurlijk 
spelen naast genoomfokwaarden ook andere instru-
menten een rol bij de selectie. Wat u zelf belangrijk 
vindt in uw fokkerij bijvoorbeeld. Of u liever kiest voor 
een jonge of voor een bewezen oudere hengst. Welke 
hengst u persoonlijk aanspreekt. Dat zijn allemaal 
belangrijke elementen, die samen uw uiteindelijke 
selectie bepalen. Genoomfokwaarden vatten op een 
objectieve manier samen hoe het zit met de genetische 
aanleg, maar de introductie ervan betekent natuurlijk 
niet dat we ‘computer-fokkers’ moeten worden.” 

Voor de sport- en exterieurfokwaarden 
worden voortaan dressuurpaarden met 
andere dressuurpaarden vergeleken en 

springpaarden met andere springpaarden.

WEBINAR 

Op woensdag 13 april geven Daniëlle Arts en Rob 
Bergsma een webinar over de nieuwe genoom-
fokwaarden. Kijk voor meer informatie op KWPN.nl.
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