HET NIEUWE FOKPLAN
N.a.v. de gehouden fokkersavonden zal “het nieuwe fokplan” als volgt op de ALV in
stemming gebracht worden:
Het nieuwe fokplan geldt voor de hengsten die een selectie licentie ontvangen vanaf 2019.
Veulens en jeugd
De eigenaar van een hengst beslist zelf hoeveel merries de hengst gaat dekken. Ook beslist de
eigenaar grotendeels zelf met hoeveel veulens, enters en twenters hij of zij naar de keuring
gaat*. De index wordt elk jaar gepubliceerd (dus vanaf dat de eerste nakomelingen op de
keuring zijn geweest), maar de indexgrens gaat pas meetellen, wanneer de hengst 7 unieke
oudere dieren getoond heeft (en dus opgenomen zijn in het stamboek), uit minimaal 2
jaargangen. Hier zit geen tijdslimiet aan. Vanaf dan moet de hengst op of boven de indexgrens
blijven, totdat hij definitief wordt goedgekeurd. Komt de hengst onder de indexgrens,
degradeert deze naar de basislicentie en kan hij zich niet meer opwaarderen naar de
selectielicentie.
*U zult begrijpen dat het tonen van jeugd nodig is om een totaalindex (de hengst moet aan een
totaalindex voldoen na het tonen van 7 oudere dieren) op te bouwen. Voor de duidelijkheid is
er daarom gekozen om de volgende regel toe te voegen: Om een totaalindex te behalen, moet
de hengst, naast oudere dieren, minimaal 7 jeugdpony’s (dat kunnen hengsten en/of merries
zijn) tonen, waarvan minimaal twee in elke leeftijdscategorie (dus minimaal 2 veulens,
minimaal 2 enters en minimaal 2 twenters).
Definitieve goedkeuring
Definitieve goedkeuring voor hengsten in het nieuwe plan:
Een hengst gaat punten sparen door nakomelingen die geprimeerd worden. De hengst wordt
definitief goedgekeurd als hij
 100 punten heeft behaald
 Aan bovenstaande aantallen heeft voldaan (dus minimaal 7 jeugdpony's met minimaal
2 uit elke leeftijdscategorie plus minimaal 7 unieke oudere dieren)
 En de minimale indexgrens heeft behaald.
Ook hier is er geen tijdslimiet.
Puntentelling definitieve goedkeuring
Voor een veulen- en enterpremie krijgt een hengst 1 punt, een twenterpremie 2 punten. Twee
verdienpunten van een aangeboden zoon 2 punten. Puntentelling oudere dieren:
1e premie 8 punten, een 2e premie 6 punten en een 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, etc.
De totaalindex en maatindeling worden als volgt:
Minihengsten: 11,50
Kleine maat hengsten: 12,00
Midden en grote maat hengsten zwart: 13,50
Midden en grote maat hengsten kleur: 11,50
Voordelen van het nieuwe plan:
 Kleine fokker krijgt een kans om een jonge hengst aan te schaffen.










De fokker gaat zelf selecteren en dat zal op den duur de algemene kwaliteit van de
ponystapel in Nederland doen toenemen.
Het is een simpel, duidelijk en eenvoudig plan.
Als een hengst tegenvalt in de fokkerij, zal er weinig op de keuring worden
aangeboden en doet de hengst geen kwaad aan de populatie en zal vanzelf verdwijnen.
Er is veterinaire inspectie bij de stamboekopnames.
Bij ziekte van eigenaar/pony’s moet men niet naar de nakeuring, maar kan gewoon
een keuringsjaar overslaan.
Een fokker met diversiteit (kleur/maat) in de wei, kan meerdere jonge hengsten
tegelijk inzetten.
Geen tijdslimiet.
Meer vrijheid voor alle eigenaren van een hengst.

Als dit plan wordt aangenomen, is dit met bindende voorwaarde goedkeuring van de RVO.
Mocht de RVO geen goedkeuring geven blijft het huidige fokplan gehandhaafd.
Het tonen van de hengsten op de hengstenkeuring blijft het zelfde als vanouds.

