
Aan tafel op het KWPN-centrum 
zitten Algemeen Bestuurslid René 
van Klooster, Fokkerijraadslid Gerrit 

Wilting, foktechnisch specialist Daniëlle 
Arts en universitair docent dr.ir. Bart 
Ducro, gespecialiseerd in fokkerij en 
genetica. Ook aanwezig, maar dan via de 
telefoon, is de in Amerika woonachtige 
tuigpaardfokker en hengstenhouder Wim 
Cazemier. Hij heeft speciaal de wekker 
gezet en belt om 3 uur ’s nachts plaatselijke 
tijd in om deel te nemen aan dit gesprek. 
Aanleiding: de brief van RVO en de daarin 
genoemde noodzaak om tot concrete actie 
over te gaan. René: “Van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland ontvingen we 
vorig jaar een brief met de duidelijke 
boodschap dat we in moeten grijpen. De 
inteeltstijging vormt een bedreiging voor de 
populatie waardoor gezondheid, fertiliteit 
en vitaliteit een groot risico lopen om te 
worden aangetast. In deze brief wordt 
aangegeven dat het KWPN voor april 2020 
met een concreet plan moet komen hoe zij 
de zorgwekkende inteeltstijging binnen de 
tuigpaardfokkerij terug gaat brengen. Er is 
een aparte werkgroep benoemd die zich 
buigt over het terugdringen van deze 
problematiek en of we hierbij eventueel 
‘vreemd bloed’ kunnen inzetten. In de 

kleine tuigpaardpopulatie worden namelijk regelmatig 
dezelfde hengsten ingezet waardoor te veel paarden nauw 
verwant aan elkaar zijn.”

Gevaar
René vervolgt: “Vanaf medio vorig jaar was er al een kleine 
werkgroep actief die een veel breder onderwerp tegen het 
licht heeft gehouden, namelijk om eens kritisch naar de 
eventuele inbreng van Friezen te kijken. Met name in de 
najaarsledenvergaderingen in de regio’s werd de grote 
weerstand tegen het gebruik van Friezen duidelijk, daarom 
heeft de Fokkerijraad deze nieuwe werkgroep gevraagd om 
opnieuw te beoordelen welke mogelijkheden er zijn.”
Gerrit: “Ik zit namens de Fokkerijraad in deze werkgroep 
die nu twee keer bijeen is geweest. Naast mij zijn ook vier 
fokkers, leden van de KWPN-inspectie en de hengsten-
keuringscommissie vertegenwoordigd. We hebben denk ik 
inmiddels een paar goede handvatten gevonden waar 
iedereen mee verder kan, nu gaan we op korte termijn alles 
concreet uitwerken.”
Bart: “Jullie zeggen dat het inteeltpercentage stijgt, maar 
hoe hoog is dat precies?”
Daniëlle: “De tuigpaardpopulatie kent een inteelttoename 
van 1,18% per generatie, dit is boven de toegestane 1%, de 
grens waarboven de toename echt als een gevaar wordt 
gezien. Vandaar de vraag van RVO aan het KWPN hoe we 
dit gaan oplossen.” 
Bart: “Dat is inderdaad echt hoog, volgens onze richtlijnen 
moet een inteeltstijging tussen 0,5 en 1% al  aandacht 
hebben, boven de 1% moet je het echt prioriteit geven. Het 
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gevaar van inteelt is dat je echt een verhoogd risico hebt dat 
de populatie last krijgt van erfelijke gebreken. Kijk naar de 
Friezen die een historie hebben van een te hoog inteeltper-
centage. Dit heeft uiteindelijk geleid tot waterhoofden en 
dwerggroei: deze door één gen aangestuurde erfelijke 
gebreken is het eerste wat opvalt, maar er is vaak al sprake 
van onderliggende problemen zoals een verminderde 
vruchtbaarheid. Maar het grote gevaar ligt hem erin dat 
wanneer je die problemen ziet en kunt relateren aan inteelt, 
dat je dan al te laat bent.”
Daniëlle: “We zien natuurlijk al dat het lastiger wordt om 
grotere tuigpaarden te fokken, er is duidelijk een trend 
waarneembaar dat de vooruitgang in de hoogtemaat 

afneemt. Ik zeg niet dat dat door inteelt 
komt, wellicht is dat mede de invloed 
van de Hackneys. Maar het is bekend 
dat populaties die sterk zijn ingeteeld 
kleiner worden, dus het is misschien 
wel een signaal.”

Friezen
Wim: “Wat betreft ander bloed hebben 
we al veel geprobeerd, zoals de inzet 
van American Saddlebreds en Hack-
neys. We fokken voor de sport en dus 
moeten we zorgen dat we een blij paard 

Wim Cazemier:  
“Wellicht kunnen we hulp krijgen vanuit de Gelder-
se hoek, via een Gelderse, tuigtypische moederlijn.”
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fokken met een goede bruikbaarheid. Naar 
mijn idee is dat nu wel een risico met de 
Hackneys. De profs komen daar wel mee 
weg, maar er zijn ook heel veel amateurs en 
de gewone man moet er ook eenvoudig mee 
kunnen werken. Wat mij betreft hebben de 
Saddlebreds niet gebracht wat we ervan 
gehoopt hadden. Voor wat betreft de 
inteeltproblematiek kunnen we wellicht 
hulp krijgen uit de hoek van de Gelderse 
paarden. Misschien niet direct via de 
mannelijke kant, maar via een Gelderse, 
tuigtypsiche moederlijn. Wat de Friezen 
betreft: daar zitten zeker een paar tuig
typische paarden tussen waar ons hart 
sneller van gaat kloppen, maar helaas 
hebben die toch ook zwaktes die je niet in 
je eigen populatie wilt. Heeft een fokker de 
vrijheid om bij zijn hoog in het bloed 
staande tuigpaardmerrie voor een tuig
paardtypische Friese hengst te kiezen?”
René: “Natuurlijk, iedere fokker is vrij om 
zijn eigen keuzes te maken. Alleen komt dit 
fokproduct nu wel in het register B.”
Bart: “Genetisch is het altijd een risico als 
je andere rassen toevoegt. Binnen de 
tuigpaardpopulatie hebben jullie door 
jaren van selectie een bepaalde rasstan
daard opgebouwd met specifieke gangen en 
dito exterieur en die kwaliteiten probeer je 
door binnen de populatie te blijven te 
verankeren. Door het inbrengen van een 
ander ras kan je dit weer overboord gooien. 
Kruisen met een ander ras is wat mij 
betreft een laatste redmiddel. Dus in die 
zin heeft het de voorkeur om oplossingen 
binnen het eigen ras te zoeken, om te 
voorkomen dat je wellicht door kruisingen 
weer mindere punten binnenhaalt die je er 
net hebt uitgefokt.”
Gerrit: “De markt bepaalt de fokkerij. Als 
je met een Fries gaat kruisen, dan valt de 
mensport af, want daar zit niemand op een 
dergelijk paard te wachten.” 
Bart: “Dat kan ik me voorstellen, er zijn 
aanwijzingen dat het bewegingsmechanis
me van een Fries ook echt anders is dan 
van een warmbloedpaard. Het DNA van 
een Fries lijkt meer op dat van een koud
bloed dan op andere warmbloedpaarden. 
Maar ook de spieropbouw bijvoorbeeld zou 
anders kunnen zijn.”

Modefokkerij
Gerrit: “We praten al 30 jaar over inteelt, 
maar het was voor fokkers denk ik nog 
teveel een vervanmijnbedshow. Iedere 

René van Klooster:  
“Iedere fokker is vrij 
om zijn eigen keuzes 

te maken.”
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fokker wil een goed veulen fokken en vooraan mee
draaien op de keuring. En laat een ander die inteelt
problematiek lekker oplossen. Stap één is dus bewust
wording van de fokkers. En als ik aan inteelt denk, dan 
zijn er volgens mij twee zaken echt belangrijk: 1 het 
terugdringen van de modefokkerij, op welke manier 
dan ook, want dat is dodelijk voor de fokkerij. En 2 het 
aantal vaderdieren op peil houden, zodat er voldoende 
spreiding is en niet iedereen naar dezelfde twee 
hengsten rent.”
Wim: “In Nederland zijn er drie hengsten die de kar 
trekken en echt de kost verdienen als dekhengst. In het 
verleden zijn er ook wel hengsten goedgekeurd die 
vanwege een mooi kleurtje heel aantrekkelijk waren 
voor fokkers, want dat verkoopt makkelijk. Maar die 
hebben de fokkerij toch ook niet vooruit gebracht. Zelf 
selecteer ik heel streng, en als ik dan zo’n koppel 
nakomelingen van een hengst op de keuring zie, die wel 
een mooi kleurtje hebben maar niet de gewenste 
kwaliteiten, dan mag dat van mij vanuit inspectie met 
een strakkere hand worden aangepakt. Een goed 
functionerend achterbeen is een zeer bepalende factor 
in iedere discipline, daar mogen we nooit op toegeven. 
De lat mag omhoog bij de hengstenselectie, maar 
wellicht moeten we ook denken aan dekbeperkingen 
om te voorkomen dat fokkers continu bij dezelfde 
hengsten dekken. En daarin kan je ook het verwant
schapspercentage meenemen als kwaliteit waarop je 
selecteert. Want hengsten hebben een hogere kans om 
veel invloed op de fokkerij te hebben, dus moeten 
gewoon aan alle details voldoen wat mij betreft. Ook 
wat betreft hun nakomelingen: als een hengst niet 
wordt goedgekeurd, maar wel aan het dekken komt en 
vervolgens zie je eerst bij de veulens en later op de 
keuring bij de driejarigen dezelfde tekortkomingen als 
bij de vader, dan moet je de nafok volgens mij niet 
inschrijven. En wees vooral ook duidelijk in de voorlich
ting, ook over negatieve eigenschappen. Ik vraag me 
trouwens wel af of bij jonge hengsten de 10 veulens die 
ze moeten laten zien voor de afstammelingenkeuring 
niet te hoog is. Dat halen ze vaak niet en dan wordt de 
beoordeling opgeschoven, en dat is vaak toch ook geen 
positief signaal voor fokkers. Urgent bijvoorbeeld had 
in het begin moeite om genoeg merries te krijgen: heel 
vervelend voor de eigenaar, terwijl hij qua bloedvoering 
toch heel interessant is. Zo’n hengst moet je koesteren.”
René: “Dekbeperkingen zijn een mogelijkheid, die stap 
kunnen we juridisch maken als daar in het kader van 
inteelt de noodzaak toe is. Maar ik denk niet dat we dat 
gelijk als eerste middel moeten inzetten, laten we eerst 
kijken welke mogelijkheden er zijn binnen onze 
populatie, zowel wat betreft hengsten als merries. 
Ik ben het eens dat modefokkerij een risico is. Er zijn 
zat voorbeelden van laagverwante hengsten met 
nakomelingen in de sport en die voldoen aan alle 
eisen, maar dan worden ze niet gebruikt vanwege 
hun kleur. Wellicht kunnen we inzet van laagver

wante hengsten stimuleren met fokkerspremies.”
Wim: “Volgens mij moet je niet per se met de porte
monnee gaan zwaaien. Gerrit zei het ook al: als fokker 
wil je aan het eind van het liedje allemaal de kampioen 
fokken, dat is duidelijk. Maar sorry, je kan niet eeuwig 
door blijven fokken met Manno x Patijn.” 

Verwantschapspercentage
Bart: “Ik ben groot voorstander van fokwaarden, 
daarmee kan iedereen zien wat de kwaliteiten van een 
paard zijn. Zonder te kijken naar kleur of fenotypische 
waarden. 
Gerrit: “Ik kan niet voor alle fokkers spreken, maar veel 
mensen fokken op gevoel en emotie en niet op papier. 
Het kan natuurlijk ook niet alleen vanaf een papiertje, 
maar je kan wel de combinatie maken. Kijk objectief 
naar je merrie en doe eens iets anders dan een ander!”
Bart: “Met fokwaarden kan je feitelijk aangeven welke 
kwaliteiten een hengst zal doorgeven aan de volgende 
generatie en daarin kan ook het verwantschap worden 
betrokken. Maar goed, je kan fokwaarden publiceren en 
wijzen op het belang ervan, maar als de fokkers het 
niet oppikken dan blijft dat een lastig verhaal. Terwijl 
de Friezen een mooi voorbeeld zijn van hoe goed het 
kan werken. Daar zijn de fokkers enorm bewust van 
het probleem, natuurlijk ook doordat ze geconfronteerd 
zijn met de negatieve gevolgen van inteelt. Het publice
ren van de verwantschapspercentages zijn daar heel 
effectief geweest, fokkers hadden ook echt het idee dat 
ze zelf iets aan de situatie konden doen en bleken 
sneller geneigd te kiezen voor laagverwante hengsten. 
Hun inteelttoename lag ook boven de 1%, nu ligt dat 
rond een 0,5%. Dat bewijst dat het echt kan.”
Daniëlle: “Maar het moet ook niet zo zijn dat iedereen 
straks dezelfde laagverwante hengst gaat gebruiken, 
juist spreiding is belangrijk. Dat kan echt niet vaak 
genoeg gezegd worden.” 
Wim: “Ik denk dat er meer te halen is via goede 
Gelderse hengsten in combinatie met hoog in het bloed 
staande merries.”  
Gerrit: “Onze tuigpaarden zijn luxe genoeg, ik denk dat 
je rustig de stap kunt maken naar een Gelderse hengst 
of experimenteren met een passende dressuurhengst. 
Trouwens ook bij de dressuurpaarden hebben ze te 
maken met modefokkerij, daar rent ook iedereen achter 
dezelfde hengsten aan.”
Daniëlle: “Moeten we ook niet meer stimuleren dat er 
jongere hengsten worden ingezet? Je ziet dat in de 
tuigpaardfokkerij best veel oudere hengsten en merries 
worden ingezet, terwijl de genetische vooruitgang een 
stuk sneller gaat als je jonge dieren gebruikt. Waarbij je 
wel moet kijken naar je verwantschapspercentage, dat 
blijft een rol spelen als je de inteelt wilt terugdringen.” 
Bart: “Ik ben het met je eens, de genetische vooruitgang 
is gering. Het lastige is hier ook dat, om een betrouw
bare fokwaarde te berekenen, je nakomelingen nodig 
hebt. Sommige interessante hengsten krijgen die niet 
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of nauwelijks, terwijl modehengsten wel 
veel dekken en daarmee soms een hogere 
betrouwbaarheid van hun fokwaarde 
behalen. Je kunt nou eenmaal alleen iets 
zeggen over nafok als die er is. Daarom zou 
ik er niet voor kiezen om de eis van 10 
veulens te verlagen, dan kan je er nog 
minder over zeggen.”

Genenbank 
René: “Tot 5 of 6 jaar terug had het KWPN 
de service dat we de fokkers een hengsten-
keuzeadvies toestuurden voor hun merries, 
dat werd zeer enthousiast ontvangen. De 
service is nog steeds digitaal beschikbaar.”
Wim: “Een professionele fokker weet daar 
wel raad mee, maar wellicht moet je er weer 
een postzegel op plakken, zodat je ook de 
minder digitale fokker bereikt. En wellicht 
moet je het verder uitbreiden met hengsten 
die genetisch interessant zijn.”
René: “Ook een goede optie is de genen-
bank, hier is diepvriessperma beschikbaar 
van diverse oudere hengsten, zoals Urgent, 
Nando, Wodka, Stuurboord, Torino, Cinovo, 
Wervelwind, Patijn… Dat kan een heel 
interessante oplossing zijn voor fokkers. 
Denk aan een laagverwante hengst als 
Marvel: deze hengst is weinig ingezet, maar 
heeft wel degelijk goede resultaten in de 
sport en de fokkerij. Ook met hem kan met 
behulp van de genenbank gefokt worden.”
Gerrit: “Maar wat ook interessant is, is dat 
je nu combinaties kunt maken die niet 
mogelijk waren toen hij nog leefde.”
Wim: “Het lijkt mij goed dat het KWPN 

Daniëlle Arts:   
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fokkers erop wijst om niet alleen te 
luisteren naar de hengstenhouders, maar 
ook te kijken naar wat er letterlijk nog in 
het vat zit.”
Gerrit: “Maar ook hengstenhouders 
hebben vaak nog heel interessant diep-
vriessperma beschikbaar.” 
Wim: “De hengst Bentley is inmiddels 
gecastreerd, maar ik zie met grote regel-
maat goede nafok van hem. Dan lijkt het 
mij dus interessant om te kijken of er van 
hem nog sperma beschikbaar is.”
Gerrit: “Interessant dat jij Bentley noemt. 
Dat was een Larix gefokt uit de volle zus 
van de vroeg gestorven goedgekeurde 
hengst Milano. De overgrootmoeder van 
Milano, Gonnie, was de moeder van de 
hengst Cabochon. Wellicht zijn er nog wel 
Cabochon-merries die een hele goede 
combinatie met een tuigpaardhengst 
kunnen vormen.”

Afzet en marketing
Gerrit: “Er wordt vaak gezegd dat het stam-
boek of de hengstenhouders maar moeten 
helpen bij de afzet. Maar je hebt als fokker 
ook een eigen verantwoordelijkheid. 
Sommige fokkers tref je op een bijeen-
komst over inteelt en die hebben zoiets van 
‘het zal allemaal wel, ik wil gewoon een 
zwartbles met vier witte benen’. Dat kan je 
ze niet kwalijk nemen, dat is hun goed 
recht. Maar als je hoort hoeveel er dan 
geklaagd wordt als ze niet genoeg opbren-
gen, dan denk ik: hand in eigen zak, 
verzorg je eigen marketing en gun een 
handelaar met veel contacten ook eens 
iets. Daar heb je op den duur vaak echt wel 
profijt van. Fokkers moeten ook zelf 
durven experimenteren en fouten durven 

Gerrit Wilting:  
“Fokkers moeten 
ook zelf durven 
experimenteren 
en fouten durven 

maken.”
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maken. Ik heb het idee dat ze teveel maar altijd voor de 
populaire hengsten kiezen. Of klakkeloos het advies van 
de hengstenhouder overnemen. Kijk naar je eigen 
merrie en naar jouw idee van wat daar het beste bij past 
en maak je eigen keuze. En zorg vervolgens ook voor je 
eigen marketing. Met een originele combinatie maak je 
in ieder geval verschil: ik fok liever een aparte waar er 
tien van zijn dan eentje waar er 600 van zijn.”
René: “Al sinds jaar en dag is het fokdoel een ereklasse-
paard, we fokken voor de sport. Dat is ons uitgangspunt, 
maar we weten ook dat de paarden die niet op dat 
hoogste niveau presteren wel heel geschikt kunnen zijn 
voor de mensport. Ons tuigpaard is daar waanzinnig 
populair én succesvol. We moeten dus fokkers overtui-
gen om laagverwante hengsten te gebruiken, en als dat 
fokproduct geen ereklassepaard wordt, dan zijn er echt 
genoeg afzetmogelijkheden.”
Daniëlle: “Wim, jij gaf aan dat bewerkbaarheid en 
karakter belangrijke kenmerken zijn, die informatie 
verzamelen we nu niet. Ook de galop en rijdbaarheid 
laten we buiten beschouwing in de fokwaarden, maar 
moeten we in het kader van de afzet binnen de aange-
spannen sport hier niet iets mee gaan doen? Wellicht dat 
het verbreden van het fokdoel uiteindelijk ook bijdraagt 
een genetische diversiteit. Bij de Friezen kijken ze al naar 
verschillende soorten eigenschappen die relevant zijn 
voor de dressuur en het mennen. Je hoeft je hoofdfok-
doel niet los te laten, maar door mogelijke kopers te 
informeren over de kwaliteiten van een bepaalde 
bloedlijn, kan je wellicht voordeel behalen.”
Wim: “Financieel gezien is de kortste weg de mensport: 
daar is de grootste afzet en die sport betaalt nette 
prijzen. In de tuigpaardensport in de vraag heel groot, 
maar de portemonnee doorgaans klein.”
René: “Een echte tuigpaardfokker wil een tuigpaard 
fokken, liefst een ereklassepaard of een goedgekeurde 
hengst. Halen ze dat niet, dan is de mensport voor hun 
een vluchtweg. Maar ook voor de mensport komen 
vooral de betere tuigpaarden in aanmerking, een goed 
achterbeen en bewerkbaarheid zijn heel belangrijk. Het 
raakvlak tussen de mensport en de tuigpaardensport is 
best heel groot.”
Gerrit: “Het beeld wat veel fokkers hebben is dat een 
menpaard een afvalproduct is van de tuigpaardfokkerij. 
Dat is absoluut niet zo. Als hij in alle onderdelen in 
actie komt, dan moet hij heel wat meer doen als twee 
keer linksom en twee keer rechtsom zoals op een 
tuigpaardenconcours. Dat staat niet met elkaar in 
verhouding. De markt ligt er al. We moeten het fokdoel 
niet loslaten, maar fokkers moeten beseffen wat ze in 
handen hebben.”
Wim: “Er is in Amerika ook markt voor het tuigpaard als 
dressuurpaard, dat heeft er ook mee te maken dat ze 
daar houden van goede voeten. Vooral de 45+-amateurs 
vormen een hele interessante groep die graag een 
functioneel en bewerkbaar paard wil.” 
Gerrit: “En dat kan allemaal prima zonder je fokdoel om 

te bouwen. Als je een dressuurpaard koopt ben je vaak veel 
duurder uit. Mensen kopen ook Tinkers of Haflingers. Ik 
heb al aardig wat tuigpaarden verkocht aan mensen die 
een ongecompliceerd rijpaard willen dat niet gevoelig is 
voor blessures.” 

Karakter
René: “Wij hebben het toekomstige tuigpaard in de 
Fokkerijraad en richting de hengstenkeuringscommissie 
als volgt omschreven: ‘Een tuigpaard met maat, formaat, 
front, een sterk achterbeen, dat zo laag mogelijk verwant is 
aan de populatie’. Uiteraard met als fokdoel een ereklasse-
paard.”
Wim: “Daar moet je constant naar streven en nooit laten 
varen. En vergeet de goede bewerkbaarheid niet. We 
hebben een blij paard nodig dat zonder veel hulpmiddelen 
fier door de baan gaat.”
Gerrit: “Vraag een willekeurige rijder of ruiter wat hun 
topper nou zo bijzonder maakt en het antwoord is altijd: 
het karakter. Dat is doorslaggevend voor een goed sport-
paard, ongeacht de discipline.”
Daniëlle: ”En tegelijk is dat het moeilijkste meetbaar. Het 
is zo’n containerbegrip, voor iedereen heeft ‘karakter’ een 
andere betekenis. Hoe definieer je dat? Als je daar op wilt 
selecteren, moet je dat meetbaar maken en ik denk dat we 
dit binnen de tuigpaarden nog te weinig doen. We verza-
melen hier ook geen data over, al kijken we in de aanlegtes-
ten natuurlijk wel naar aanleg en rijdbaarheid. En hoe zit 
het met de genetische vererving van karakter? Als het laag 
erfelijk is dan is het moeilijker om winst te behalen.”
Bart: “Het eerste uitgangspunt is meten.”
Wim: “Meten, weten, zien en erkennen. Als een hengst 
voor een 9 draaft en voor karakter een 5 scoort, laat dat 
dan duidelijk zien in je communicatie.”
Gerrit: “Ik denk dat het goed zou zijn om het toe te voegen 
aan de beoordeling van de hengsten. Een merrie zie je kort 
op de keuring, dan is het niet te meten. Maar in het 
verrichtingsonderzoek heb je de hengsten gedurende een 
langere periode op het centrum, dan is het prima te doen 
en krijg je ook een betrouwbaardere inschatting.”
Daniëlle: “Ik denk dat het goed is om het ook bij de merries 
mee te nemen, bij de IBOP beoordelen we al de looplust.”
Gerrit: “Voorlichting is hierbij belangrijk. Als een fokker 
weet dat hij een lastige, sensibele merrie heeft en hij kan 
terugvinden welke hengst een rustig en bewerkbaar 
karakter vererft, dan kan hij dat meenemen in zijn 
overweging.”

Een stap vooruit
René: “Wim, is er in Amerika geen hengst uit een 
kruising die interessant kan zijn voor de Nederlandse 
fokkers?”
Wim: “Er kan in de toekomst best iets uit Noord-Ameri-
ka komen voor de Nederlandse tuigpaardfokkerij, ze 
dekken daar sneller met een hengst die niet is goedge-
keurd. Maar die paarden moeten dan natuurlijk wel aan 
de veterinaire eisen van het KWPN voldoen. En vervol-
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gens moeten die interessante dan maar net 
voorbij komen. De fokkerij in Amerika heeft 
een hele grote spurt genomen, maar staat 
nu op een laag pitje.”
René: “Maar er zijn ook veel laagverwante, 
goede merries naar Amerika vertrokken, 
wat als we zouden inventariseren welke 
merries of nakomelingen interessant zijn 
om terug te halen?”
Wim: “Daar wil ik best een rol in spelen, 
maar het land is groot dus dat wordt niet 
eenvoudig.”  
Gerrit: “Maar in Nederland hebben we ook 
laagverwante merries die we wellicht in het 
verleden te klassiek vonden, maar die nu een 
rol kunnen spelen in de strijd tegen inteelt. 
En in dat licht wellicht een toekomstig 
hengstenmoeder kunnen zijn. Ik denk aan 
bijvoorbeeld Heineke-merries. Er loopt er 
vast nog wel her en der één onder een 
appelboom, het lijkt mij goed om dat eens in 
kaart te brengen. Het feit dat niet alle 
paarden worden overgeschreven maakt het 
misschien lastig om deze merries te lokalise-
ren, maar wellicht is er een fokker die zo’n 
merrie heeft en dit leest. Dan hoop ik dat hij 
aan de bel trekt bij het KWPN.”
Bart: “Wellicht ligt de sleutel bij de merrie? 
Naar de toekomst toe helpen zulke aanparin-
gen je wel verder. Berekenen jullie ook de 
verwantschapspercentage van de merries?”
Daniëlle: “Jazeker, dat weten we allemaal, 
alle percentages van merries tussen 3 en 25 
jaar zijn beschikbaar. Die informatie hebben 
we ook nodig voor onze digitale inteelttool, 
waarmee we fokkers informeren over de het 
verwantschapspercentage van hun toekom-
stige veulens. Er zijn zeker interessant 
gefokte merries die nu niet ingezet worden 
voor de fokkerij, maar een grote bijdrage 
zouden kunnen leveren aan de toekomst van 
het tuigpaard. We moeten verbreden, dat kan 
niet anders. Een lage verwantschap moet een 
kwaliteit worden van een paard.”
Bart: “Wat betreft inteelt en bloedspreiding is 
het denk ik wel heel goed om te realiseren dat 
de vereniging alleen het schip niet kan keren, 
alle leden moeten eraan meewerken.”
Gerrit: “Fokkers moeten ook een tussenstap 
durven te maken. Zo ken ik een Patijn maal 
Ferro-merrie: zet daar een tuigpaardhengst 
op, dan blijf je binnen het KWPN en zetten 
we wellicht een goede stap voorwaarts voor 
wat betreft inteelt. We moeten niet op 
voorhand te snel denken ‘dat wordt toch 
niks’. Soms moet je een stap terug om een 
stap vooruit te kunnen zetten.” •

Bart Ducro:  
“Kruisen met een ander 
ras is wat mij betreft een 

laatste redmiddel.”
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