
  

 
 
 
Verslag themadag:  
 
“Balans tussen fokkerij en biodiversiteit bij paarden”  
 
d.d. vrijdag 30 oktober 2009 te Lelystad 
 
 
De themadag “Balans tussen fokkerij en biodiversiteit bij paarden” is bijgewoond door 102 mensen van 
diverse stamboeken en rasverenigingen. Tijdens deze themadag zijn de basisprincipes van verwantschap 
en inteelt uitgelegd en met voorbeelden uit de praktijk toegelicht. De dag stond onder leiding van Pieter 
Wiersinga die in zijn rol als voorzitter sprekers en deelnemers goed attent hield.  
 
We beginnen dit verslag met de theorie, daarna wordt een impressie van de dag gegeven. Op de websites 
van CGN en SZH (www.cgn.wur.nl (> CGN Algemene informatie > Onderwijs en voorlichting > Seminars) 
en www.szh.nl (> zelf dieren houden > themadagen) kunt u het programma, alle samenvattingen en alle 
presentaties van de sprekers vinden. 
 
 

Fokkerijdefinities 
 
Rassen 
De diverse paardenrassen zijn gevormd door unieke genen en combinaties van genen. Deze genen 
bepalen hoe goed een dier zich aanpast aan de omgeving en in hoeverre het aan de gewenste kenmerken 
voldoet. Voor het behoud van een ras is genetische variatie van cruciaal belang. Een rasfokkerij houdt in 
dat binnen populaties gefokt wordt met een concreet fokdoel. Sommige stamboeken zijn gesloten, en staan 
kruising met andere rassen – die mogelijk wel voor een groot deel aan het fokdoel voldoen - niet toe.  Het 
gesloten karakter van populaties heeft tot gevolg dat alle paarden op den duur verwant aan elkaar zijn 
omdat ze afstammen van dezelfde voorouders. Inteelt is dus onvermijdelijk. Dieren die één of meerdere 
gemeenschappelijke voorouders hebben zijn verwant. Genotypisch lijken verwante dieren meer op elkaar 
dan willekeurige dieren uit een populatie. Hoe vroeger in de stamboom en/of hoe meer gemeenschappelijke 
voorouders, hoe groter de verwantschap. Naarmate ouders meer verwant aan elkaar zijn, zal de mate van 
inteelt in de nakomeling hoger zijn. En wanneer de inteelt te sterk toeneemt in de populatie is de kans 
groter dat erfelijke gebreken in de populatie zichtbaar worden. Wanneer voldoende genetische variatie in de 
populatie aanwezig is, kan te sterke inteelttoename en daarmee ook erfelijke gebreken voorkomen worden.  
 
Meten van diversiteit 
Inteelt en verwantschap zijn twee belangrijke kengetallen voor het bepalen van de genetische diversiteit 
van een populatie. Bij verwantschap wordt naar de gemeenschappelijke voorouder(s) gekeken. Worden 
verwante dieren met elkaar gepaard dan ontstaat een nakomeling die is ingeteeld. Inteelt “meet” je dus in 
een dier en verwantschap “meet” je tussen dieren. Wanneer een paard is ingeteeld moeten de ouders dus 
aan elkaar verwant zijn, maar deze hoeven zelf niet ingeteeld te zijn. Inteelt is een belangrijke parameter 
als het gaat om hoe paringskeuzes gemaakt zijn in een populatie. Om beslissingen voor toekomstige 
paringen te kunnen nemen is echter verwantschap een betere parameter.  
  
De hoogte van de gemiddelde inteelt in een populatie hangt af van zowel de mate waarin familieleden met 
elkaar gepaard worden als de volledigheid van de stamboom. Hoe verder in een stamboom voorouders 
bekend zijn, hoe hoger de berekende inteelt zal zijn. Veelal worden inteeltpercentages berekend op basis 



van vijf of zes generaties. Wanneer het inteeltpercentage over de gehele stamboom wordt berekend is 
logischerwijs te zien dat het inteeltpercentage hoger uitvalt. 
 
Inteeltstijging  
Naast het niveau van inteelt is vooral de stijging van inteelt per generatie een belangrijke parameter voor de 
gezondheid van een populatie. De inteelttoename is een maat voor de toename van de kans op het 
vóórkomen van dezelfde genen in de populatie. Dit kengetal heeft als grote voordeel dat het minder 
afhankelijk is van de diepte van de afstamming. De inteelttoename kan afgeleid worden uit de trendlijn van 
de gemiddelde jaarlijkse inteelt. De FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) hanteert 
als richtlijn dat een populatie als ‘bedreigd’ kan worden aangemerkt als de inteelt per generatie meer dan 
een 1% stijgt en adviseert te streven naar niet meer dan 0,5% stijging van de inteelt per generatie.  
 
Contributies 
Het in stand houden van genetische diversiteit in een populatie kan het beste bereikt worden wanneer er 
evenveel merries als hengsten worden ingezet en deze ook evenveel nakomelingen produceren (gelijke 
contributies). In de praktijk is dit echter niet haalbaar. Wel is het van belang om hengsten met een hoge 
contributie (een te hoog aandeel) aan nakomelingen in de populatie, zo veel mogelijk te beperken. Daarom 
is het belangrijk dat er voldoende hengsten worden goedgekeurd en om merriehouders goed voor te lichten 
en daarmee bijvoorbeeld proberen te voorkomen dat alle fokkers hun merrie met de kampioen willen laten 
dekken. Het is normaal dat veel genetische variatie in de populatie terug te voeren is naar een aantal 
voorouders die redelijk aan het begin van het stamboek staan. Voor een stamboek is het van belang om de 
variatie vanuit deze voorouders te behouden in de populatie. 
 
 

Sfeerimpressie van de diverse inleidingen, vragen en discussie 
 
Na de inleiding door Sophie van der Ploeg van het Productschap Vee, Vlees en Eieren werd gevraagd bij 
hoeveel fokdieren een stamboek opgericht en erkend kan worden. De richtlijn is een minimum van 15 
hengsten en 100 merries (dekkingen). Na erkenning houdt het Productschap vervolgens toezicht op (de 
ontwikkelingen binnen) het stamboek. Ook werd genoemd dat er spanning zit op de (Europese) richtlijn dat 
een dochterstamboek altijd de regels van het moederstamboek moet volgen (en andersom). Dieren uit het 
moederstamboek die in Nederland niet goedgekeurd worden moeten toch toegelaten worden. Vanuit het 
Hackney stamboek wordt gemeld dat een moederstamboek het niet altijd eens is met fokdoel en 
rasstandaard die het dochterstamboek bepaalt en dat het door de onduidelijke regelgeving tot conflicten 
kan leiden. Dochterstamboeken moeten bijvoorbeeld altijd de hengsten uit het moederstamboek 
accepteren, ook al heeft het dochterstamboek een iets ander fokdoel. Als de stamboeken er onderling niet 
uitkomen, dan kunnen de autoriteiten overleggen en dan kan evt. de weg naar de Europese commissie 
gevolgd worden. 
 
De conclusie van Krista Engelsma is dat educatie en bewustwording omtrent selectie, inteelt en 
verwantschap belangrijk is en in haar verhaal legt zij de basisprincipes uit. Daarbij horen adviezen omtrent 
populatiegrootte, gebruik van hengsten, het verankeren van goede eigenschappen door toepassen van 
enige inteelt, en vooral het zoeken van een balans tussen genetische vooruitgang en 
minimalisatie van inteelt. 
 
Bart Ducro meldt de nieuwe mogelijkheid van genomica. Wanneer DNA testen beschikbaar zijn, kunnen 
dragers van erfelijke gebreken worden opgespoord en kunnen paringsadviezen gegeven worden om “slim” 
te selecteren tegen een gebrek. Met markering van dragers in de populatie, hoef je niet alle dragers uit te 
sluiten (paringsstrategieën). Let wel: bestrijding van erfelijke gebreken kost selectieruimte, dus voorkom 
inteelt om het risico op erfelijke gebreken te beperken. En dat doe je door een gebalanceerde fokkerij 
(vooruitgang met behoud van diversiteit). 
 
Hinke Fiona Cnossen van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen meldt dat de huidige Nederlandse rassen 
teruggaan op het inlandse paard. Daarbinnen zijn specialisaties ontstaan waardoor je een herkenbaar 
paard (of een ras) krijgt. Hinke stelt dat er binnen Gelders en Fries te weinig hengsten ingezet worden. Zorg 
dat er geen hengsten en merrielijnen verdwijnen, is haar boodschap. Daar kunnen stamboeken in 
faciliteren.  
 
Hans Krudde is het wel eens met het feit dat er binnen Gelders paard te weinig hengsten zijn en benoemt 
het spanningsveld: er is “geen droog brood” te verdienen met het exploiteren van een Gelderse hengst. In 
de discussie vraag de heer Van Lijssel wat de definitie van een Gelders paard is qua bloedvoering? Hans 
geeft aan dat dat lastig is aan te geven en illustreert dat met het voorbeeld hoe je de hengst Amor qua 



bloedvoering zou typeren? Is dat 0% Gelders bloed of 100%? Amor is preferent verklaard voor het 
Gelderse paard maar was een importhengst.  
 
In het verhaal over Trekpaarden meldt Myrthe Maurice dat de inteelt na 2006 omlaag gegaan is door 
bewustwording van de merriehouders. In de data heeft overigens wel 10% van de dieren onbekende 
ouders, hetgeen een vertekend beeld kan geven van de inteelt. Gevraagd wordt hoe het kan dat het 
generatieinterval slechts 6 jaar is. Dat ligt bij andere stamboeken hoger. Ook wordt gevraagd of de Roan-
factor (schimmelkleur) kan worden geassocieerd met het lage percentage van de dekkingen dat tot een 
veulen leidt. 
 
Ids Hellinga van het Friese paardenstamboek opent zijn verhaal door te melden dat hij het niet eens is met 
de stelling van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen dat 100 hengsten te weinig is. Het stamboek is voor 
1970 door een genetische flessenhals gegaan, destijds waren er nog 3 hengsten en 20 veulens/jaar. Nu 
zijn er 30.000 Friezen. Voor de recreatieve markt speelt karakter een grotere rol dan de sportaanleg. Het is 
een gesloten stamboek sinds 1879 en omdat er geen paarden zijn met onbekende afstamming is de inteelt 
vrij hoog, maar binnen de laatste 5 generaties is er sprake van een inteeltafname. Tussen het ontstaan van 
een erfelijk gebrek en het zichtbaar worden ervan zitten soms 7 generaties. Het stamboek heeft te kampen 
gehad met dwerggroei en waterhoofden en heeft dat opgepakt door het uitsluiten van risicoparingen. 
Daarnaast wil het stamboek een te grote bijdrage van individuele hengsten voorkomen middels een 
deklimitering (sinds 1992). Volgens Hellinga speelt ook de vraag wanneer je meer hengsten goedkeurt of 
ze dan ook gebruikt gaan worden en of je er dus wat mee opschiet. Het stamboek geeft richting fokkers 
duidelijk aan hoe verwant een hengst is met de rest van de populatie. Het “onverwant zijn” wordt als een 
kwaliteit bestempeld. Dit bleek een effectief hulpmiddel, deze hengsten zijn meer gaan dekken. Daarnaast 
vraagt het stamboek de medewerking van leden door afwijkende veulens te melden zodat een test 
ontwikkeld kan worden. Veterinairen worden gevraagd om DNA materiaal te verzamelen bij afwijkende 
veulens. Jinke Hesterman vraagt welk getal we voor inteelttoename moeten aanhouden. Hellinga meldt dat 
dit afhangt van de datastructuur van de populatie en die is bijvoorbeeld voor de Fries anders dan voor het 
Trekpaard.  
 
René van der Kuil meldt dat de situatie bij het tuigpaard anders is. Daar wordt gezocht naar bloed welke 
ruimte geeft in de fokkerij. Elke 20 jaar moet er iets nieuws voor bloedspreiding gezocht worden. Jaarlijks 
zijn er rond de 1000 dekkingen. Sinds 2004 is er meer bewustwording gecreëerd rondom inteelt en heeft 
elk lid een informatiebrief gekregen waarin de verwantschap tussen specifieke merries en hengsten wordt 
aangegeven.  
 
Als laatste vertelt Maureen van Bon dat er bij de Fjord een specifieke fokkerijstructuur in stand wordt 
gehouden. Alle Fjord hengsten zijn eigendom van het stamboek, waardoor het stamboek beter kan sturen. 
 
Na afloop van de presentaties werd er geanimeerd verder gepraat bij een drankje en een hapje. 
 
Er zijn 26 evaluatieformulieren ingeleverd. De dag werd als goed beoordeeld. Een paar opmerkingen zijn 
gemaakt bij de informatie vooraf (als voorbeeld dat de aankondigingsmail binnen een stamboek niet 
doorgestuurd is) en de beperkte gelegenheid tot netwerken in verband met te weinig pauzes (lange zit).   
 
Namens de organisatoren, 
 
Rita Hoving en Hinke Fiona Cnossen  
 
 
 
 
Naar aanleiding van de themadag zijn nieuwsberichten te vinden op: 
http://www.dierenbescherming.nl/nieuws/2311 en http://www.horses.nl/fokkerij . 
 


