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Vooruitlopend op de fokkersontmoetingen laten wij paarden en pony liefhebbers aan het 

woord over fokkerij en selectie van paarden en pony`s. In dit gesprek komt Cor Loeffen aan 

het woord, iemand die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft in de hippische wereld. Wij 

kennen Cor onder meer van zijn zeer bevlogen en deskundige presentaties tijdens de twee 

congressen van Shetland Breeders.  

 

Cor Loeffen is lange tijd instructeur geweest bij de hippische opleiding in Deurne. Meest 

bekend is hij vanwege zijn voorzitterschap van de hengstenkeuringscommissie van het 

KWPN Springpaarden. Cor is opgegroeid met paarden, is springruiter en fokker van 

springpaarden. Prettige eigenschappen zijn z`n directheid en deskundigheid en hij heeft een 

moderne opvattingen over fokkerij en selectie. Wij leggen Cor de volgende vragen voor. 

 

Hoe kijk je naar de Shetlander? 

Een Shetlander is een vriendelijke gebruikspony, waarmee je kunt rijden en mennen, 

kinderpony en voor exterieurkeuringen. Ik heb zelf ook twee Shetlanders voor mijn 

kleinkinderen. Om te leren rijden zijn veel ruiters ooit begonnen op een Shetlander. Een 

karaktertest van de NSPS hengsten zou daarom onderdeel van de goedkeuring moeten zijn. 

 



Hoe kijk je naar het NSPS? 

Het NSPS is een van de grotere stamboeken van het land, maar het is een hobbystamboek. 

Bij andere grote stamboeken zijn wedstrijdsport (springen, dressuur en mennen) belangrijk 

en de financiële belangen veel groter. Het NSPS heeft als voornaamste taak het registreren 

van pony`s en informeren van leden op allerlei gebied. Daarnaast zorgen voor een gezellige 

en bloeiende vereniging. 

 

Moeten fokkers ruimte krijgen hun fokkersdroom te verwezenlijken? 

De fokleiding moet absoluut niet op de stoel van de fokkers gaan zitten. Als je fokkers ruimte 

geeft, ontstaat diversiteit in type, kleur en bloedvoering.   

Je moet fokkers niet beperken door te veel regels. Door experimenteren met bijvoorbeeld 

bloedlijnen of kleur ontstaan soms mooie nakomelingen. Als het een keer niet lukt is het ook 

geen ramp. Ik sta zelf ook bekend als iemand die vooruitstrevend is, daar kom je verder mee.   

 

Is een omvangrijk fokplan belangrijk voor het NSPS? 

Er is bij jullie best veel informatie voorhanden over de keurings- en fokkerijresultaten van 

hengsten en merries. Je zou een fokplan kunnen bouwen rond alle info die er al is. Ik vind 

voor de fokwaarde van een hengst het belangrijkste de beoordeling van veulens en 3-

jarigen. Deze komen op de keuring en 3-jarigen ook nog op de stamboekopname. Met de 

premies, de bovenbalkscores en de veterinaire bevindingen van deze nakomelingen, moet je 

een hengst kunnen beoordelen.  

Afkeuren van hengsten heb ik niet zo veel mee, hooguit bij duidelijke veterinaire 

afwijkingen. De resultaten van het spermaonderzoek van jonge hengsten kan je publiceren 

zonder consequenties. Laat fokkers maar bepalen of ze de hengst acceptabel vinden.  

Hengsten verdwijnen vanzelf als de resultaten op enig moment tegenvallen. Precies hierom 

is een fokplan met een tussen- en eindbeoordeling op basis van een flink aantal jonge nafok 

en een minimale indexgrens, overdreven en niet aan te bevelen. Jonge hengsten moeten bij 

jullie huidige fokplan ook meer dekken dan wellicht wenselijk voor de eigenaar en je moet 

alle nakomeling aanhouden wil je aan de aantallen komen. Nogmaals concentreer je op de 

veulens en de 3-jarige en laat de beoordeling van de hengsten uiteindelijk bij de fokkers. 

 

Wat is belangrijk voor het NSPS bij het selecteren van jonge hengsten? 

De hengsten jury moet goed in beeld hebben waar de behoeftes liggen, qua kleur, maat en 

bloedvoering. Daarnaast een goede analyse van de pedigrees maken waarbij extra aandacht 

voor de moederlijnen. 



Probeer een breed aanbod hengsten te presenteren. Bij een exterieur fokkerij is men 

geneigd om veel te dekken bij een klein aantal exterieur toppers. Hierdoor ontstaat 

bloedvernauwing en dus inteelt. Dat is onwenselijk. 

Geen concessie aan correctheid en beweging doen. Dan mag je een hengst niet goedkeuren. 

Je kunt wel een keer concessie doen aan het exterieur, als de hengst waardevol zou zijn voor 

de sport, bijvoorbeeld door super afstamming en beweging. 

Ik schrijf als juryvoorzitter altijd een uitgebreid verslag van alle goedgekeurde hengsten, 

zowel over het exterieur als de pedigree. Dat is informatief voor de eigenaar. In feite is dat 

een uitwerking van de lineaire score. 

 

Is hengsten goedkeuren in de winter wenselijk? 

In de winter hebben Shetlanders een dikke vacht en kan je wat foutjes wegwerken. Als het 

uit praktisch oogpunt het beste uitkomt in december en januari te keuren zie ik daar geen 

probleem in. Fokkers zien uiteindelijk de hengsten ook in zomertenue en bepalen zelf of de 

hengst dan nog aan hun ideaalbeeld voldoet. 

Wat wel te overwegen is om de hengsten vrij te laten bewegen in de ring. Dus ook los om zo 

de vrije beweging in stap draf, maar ook galop goed te kunnen beoordelen. Als het aanbod 

goed is dan kan je beter wat meer hengsten keuren. Er ontstaat dan een natuurlijke selectie, 

ook bij de oudere dieren die in de praktijk wat tegenvallen. 

 

Wat is het belangrijkste dat je ons mee kan geven? 

Zoals al gezegd de Shetlander is moet een kindvriendelijke gebruikspony zijn, die je voor 

exterieurkeuringen, maar ook voor sport kan inzetten. Elke manage of rijschool in Nederland 

zou een aantal Shetlanders moeten bezitten waarop kinderen kunnen leren rijden. Daarom 

is karakter heel belangrijk. 

Het NSPS moet informeren en registreren. De fokkerij moet je laten bij de fokkers. Die zijn 

deskundig en geven richting aan de fokkerij. Wees modern in je aanpak. Door 

experimenteren ontstaan de mooiste dingen 

 

 


