
HET NIEUWE FOKPLAN 
 
Nu blijkt dat de voorwaarden van het lopende fokplan toch voor veel hengsten en hun eigenaren 
moeilijk zijn om aan te voldoen en het een soort van spaarplan wordt, heeft de meerderheid van de 
leden gevraagd om dit anders te gaan invullen. Men moet veel nakomelingen aanhouden om aan de 
verplichtingen te voldoen. Ook heeft u aangegeven dat het prettig zou zijn dat een hengst sneller 
definitief kan worden goedgekeurd. Men wil zeker een goede selectie behouden. Wel wilt u zelf 
meer verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen. De index wordt door u betrouwbaar gevonden. U 
heeft aangegeven dat ook een kleinere fokker een jonge hengst moet kunnen aanschaffen en dat 
voor hen het plan te doorlopen moet zijn. En het moet een  eenvoudig en simpel fokplan worden.  
 
In beide fokplannen willen we op een andere manier alle pony’s gaan beoordelen, via het 
zogenaamde “5 punten systeem”. Nu kan bijvoorbeeld een jeugdpony (veulens, enters en twenters) 
alleen een jeugdpremie behalen of niets. Dat houdt in dat een jeugdkampioen “op papier” net zoveel 
behaald heeft als een pony die laatst stond in de rubriek, maar die volgens de jury toch net 
premiewaardig was. Daar willen we een nuancering in gaan aanbrengen. Met het 5 punten systeem 
wordt voor alle leeftijden, zowel mannelijk als vrouwelijk een pony op 5 punten beoordeeld. Voor elk 
onderdeel (type – bovenlijn – beenwerk – stap en draf) staat een cijfer, in principe van 0 tot 10. De 
naam veulenpremie, enterpremie, twenterpremie, 1e premie, 2e premie, 3e premie of geen premie 
blijft, alleen wordt er door de nieuwe manier van keuren binnen de premies verschil gemaakt tussen 
een ruim behaalde premie of een net op het randje behaalde premie. Zo krijgt iedereen een beter 
inzicht in de kwaliteit van hun pony en zo wordt door de tijd heen, een duidelijke vergelijking 
moeder-kind mogelijk. Zo wordt dus de fokpotentie van onze goedgekeurde hengstenstapel 
duidelijker.  
 
HET NIEUWE FOKPLAN 
In dit nieuwe fokplan worden naast veulens en jeugdpony’s ook nog 5 verschillende oudere dieren 
meegenomen ter verhoging van de betrouwbaarheid. Deze 5 dieren zijn dan voor stamboekinspectie 
aangeboden en hebben een veterinaire keuring ondergaan. Pas als de hengst deze 5 dieren heeft 
getoond, gaat de index meetellen en moet de hengst boven een bepaalde indexgrens blijven tot hij 
definitief is goedgekeurd. Wel wordt vanaf de eerste jaargang de index gepubliceerd. In dit fokplan 
gaat het tijdslimiet eraf. Dus als u een jaar niet met nakomelingen deel kunt nemen aan de keuring 
om welke reden dan ook, is er niets aan de hand. Om ook de kleine fokker tegemoet te komen, mogen 
fokkers zelf bepalen hoeveel pony’s hij met een hengst dekt en hij bepaalt ook zelf met hoeveel pony’s 
hij naar de keuring komt.  
 
DEFINITIEVE GOEDKEURING VAN EEN HENGST IN HET NIEUWE FOKPLAN: 
Een hengst gaat punten sparen door nakomelingen die geprimeerd worden. Omdat  u wilt dat het 
mogelijk moet zijn voor een kleine fokker om een jonge hengst te gebruiken, moest er een plan komen 
waar grote en kleine fokkers mee vooruit kunnen. Een hengst met weinig dekkingen zal uiteraard 
minder snel definitief goedgekeurd worden, maar dit plan zal wel de handel in jonge hengsten 
bevorderen en daarmee dus ook de opfok en daarmee ook de bloedspreiding. Aan het halen van een 
definitieve goedkeuring zit geen tijdslimiet. De hengst kan definitief goedgekeurd worden als hij 100 
punten heeft behaald door: 
Veulenpremie 1 punt Enterpremie 1 punt Twenterpremie 2 punten 
2 verdienpunten zoon 2 punten 
1e premie 8 punten 2e premie 6 punten 3e premie 2 punten 
Zowel vrouwelijke als mannelijke nakomelingen tellen mee en blijven meetellen, d.w.z. heeft een 
nakomeling 2 x een tweede premie behaald, telt dit voor de hengst als 12 punten.  
 
Uit berekeningen blijkt dat de hengsten in dit nieuwe plan gemiddeld 2 jaar eerder definitief worden 
goedgekeurd als in het huidige fokplan. 



 


