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Doel van importeren Doel van importeren 
fjordenpaardenfjordenpaarden



In 1954 eerste fjordenpaarden In 1954 eerste fjordenpaarden 
gegeïïmporteerdmporteerd



Doel van fokkerijDoel van fokkerij
Behoud raszuiverheid / karakter Behoud raszuiverheid / karakter 
aanvaarde variatie en aanvaarde variatie en 
veelzijdigheidveelzijdigheid
Gezond en bruikbaar om mee Gezond en bruikbaar om mee 
te fokkente fokken
Behoud van erkende kleuren / Behoud van erkende kleuren / 
aftekeningenaftekeningen
Algemene beeld moet krachtig, Algemene beeld moet krachtig, 
evenwichtig, werkwillig en kalm evenwichtig, werkwillig en kalm 
zijnzijn
Bewegingen natuurlijk, Bewegingen natuurlijk, 
evenwichtig, ruim, met takt, evenwichtig, ruim, met takt, 
gedragen en stuwend zijngedragen en stuwend zijn
Bruikbaar verschillende takkenBruikbaar verschillende takken
RijRij-- menmen-- en werkpaarden werkpaard

De bouw moet toestaan De bouw moet toestaan 
zowel in zwaar,moeilijk zowel in zwaar,moeilijk 
en gelijk terrein goed en gelijk terrein goed 
bewegenbewegen
Familie paardFamilie paard
Verder ontwikkelen met Verder ontwikkelen met 
behoud van behoud van 
raseigenschappen voor raseigenschappen voor 
de toekomstde toekomst



St. Het Hengstenfonds sinds 1956, St. Het Hengstenfonds sinds 1956, 
in de loop van de jaren zijn er in de loop van de jaren zijn er 

enkele veranderingen doorgevoerd.enkele veranderingen doorgevoerd.
Dit is het huidige systeemDit is het huidige systeem

Ver. Ned. Fjordenp. Stamboek

Leden Hoofdbestuur St. Het Hengstenfonds

3 bestuursleden Ong. 15 HH

Ong.17 hengsten

Per gewest 2 bestuursleden

Gewest bestuur min. 5 bestuursleden



Paardenwet van 1939 met een Paardenwet van 1939 met een 
vergunningstelsel voor hengsten en vergunningstelsel voor hengsten en 

hengstenhouders hengstenhouders 

Provincies werden in regioProvincies werden in regio’’s s 
ingedeeld, daar moest een ingedeeld, daar moest een 
hengst binnen blijvenhengst binnen blijven
Roulatie van hengsten na 3 Roulatie van hengsten na 3 
dekjarendekjaren
Begin jaren met 3 hengsten Begin jaren met 3 hengsten 
en in jaren en in jaren ’’80/ 80/ ’’90 90 
tot 35 hengstentot 35 hengsten

•• BergfestBergfest 365     1913365     1913



Werk van St. Het HengstenfondsWerk van St. Het Hengstenfonds
HH op basis van een HH op basis van een 
jaarcontractjaarcontract
Wisseling van hengsten Wisseling van hengsten 
voorkomt inteeltvoorkomt inteelt
Niet goede hengsten Niet goede hengsten 
worden uit fokkerij worden uit fokkerij 
genomengenomen
Nieuwe hengsten Nieuwe hengsten 
aangekocht/gehuurdaangekocht/gehuurd
Alle hengsten hebben Alle hengsten hebben 
hetzelfde dekgeld tariefhetzelfde dekgeld tarief
Voorkeur HH wordt Voorkeur HH wordt 
meegenomenmeegenomen



VOORDELENVOORDELEN
Boekhouding HH, Boekhouding HH, 
door door ““HFHF”” verwerktverwerkt
Altijd goede kwaliteit Altijd goede kwaliteit 
hengsthengst
Beperking op inteeltBeperking op inteelt

NADELENNADELEN
Moeilijke te vinden Moeilijke te vinden 
kwaliteitshengsten, kwaliteitshengsten, 
HF stelt hoge eis.HF stelt hoge eis.
Na 1994 werd Na 1994 werd 
paardenwet paardenwet 
opgeheven en vrije opgeheven en vrije 
marktwerking marktwerking 
daardoor meer daardoor meer 
inteelt/verwantschapinteelt/verwantschap
Aanpassing Aanpassing 
stamboekreglement stamboekreglement 
op basis van inteelt, op basis van inteelt, 
na 1994na 1994



Afvoer dekhengstenAfvoer dekhengsten
Hengst:Hengst:

Slechte vruchtbaarheidSlechte vruchtbaarheid
Nakomelingen:Nakomelingen:

Onvoldoende kwaliteit Onvoldoende kwaliteit 
exterieurexterieur
Onvoldoende Onvoldoende 
bruikbaarheidbruikbaarheid
Matige kwantiteitMatige kwantiteit
Erfelijke afwijkingenErfelijke afwijkingen

zoals gebitsproblemenzoals gebitsproblemen



Samenwerking met buitenlandse Samenwerking met buitenlandse 
stamboekenstamboeken

Overkoepelende Overkoepelende 
organisatie genaamd Fjord organisatie genaamd Fjord 
HorseHorse InternationaalInternationaal
Samenwerking tussen Samenwerking tussen 
ong. 10 landenong. 10 landen
Onderling uitwisseling van Onderling uitwisseling van 
evt. hengstenevt. hengsten
Trachten een balans en Trachten een balans en 
overeenstemming regels overeenstemming regels 
verwantschap en inteelt.verwantschap en inteelt.



Voorwaarden paarden registreren Voorwaarden paarden registreren 
andere  landenandere  landen

Inteelt reglement alle landenInteelt reglement alle landen
Inschrijfvoorwaarden Inschrijfvoorwaarden 
paardenpaspoort en chippaardenpaspoort en chip

•• DNADNA--certificaatcertificaat
Hengsten:Hengsten:

•• VerrichtingsresultatenVerrichtingsresultaten
•• Veterinair verslagVeterinair verslag
•• Exterieur Exterieur keuringskeurings--uitslaguitslag



Solli Gråen
N-03-2569 2003Njal 166   1893

In de loop der jaren is er weinig In de loop der jaren is er weinig 
veranderd qua exterieurveranderd qua exterieur


