
Fokkers
Ontmoetingen

4, 7, 9 & 11 maart 2023



Programma

Korte introductie

Huisregels
Opening

Stamboekbeleid

Regelgeving

Informatievoorziening

Fokplan

Fokkerij

Pauze

Gebruik

Hengsten

Keuringen (merries en hengsten)

Jurykorps

Selectie



Leden 
enquête



Wat gaat er 
gebeuren 
met alle 
opgehaalde 
informatie?

Uitkomsten 
leden 

enquête

De inhoud 
van de 

discussies 
wordt 

genotuleerd.

Hiermee 
wordt er door 
de commissie 

een advies 
gemaakt.

Het 
hoofdbestuur 
gaat aan de 
slag met het 

advies.







Fokkerij







Stamboekbeleid
Reacties uit leden enquête

Vaak gegeven antwoorden

• Duidelijker (fok)beleid

• Meer lange termijn visie

• Meer aandacht voor kleine 
fokker

Opvallende antwoorden

• Meer uitdaging voor de 
fokker

• Jonge fokkers meer 
betrekken



Regelgeving
Reacties uit leden enquête 

Vaak gegeven antwoorden

•Heel veel regels afschaffen

•Houd het simpel

•Minder regels, geef de fokker 
vrijheid



Stelling

1. Het stamboek moet informeren en registreren,   
verbinden en leuke en interessante dingen 
organiseren

2. De huidige regelgeving is te omvangrijk en moet 
vereenvoudigd worden.



Informatie
voorziening



Informatievoorziening
Reacties uit de leden enquête

Vaak gegeven antwoorden

• Betere begeleiding beginners

• Informatieavonden organiseren

• Meer leren over 
exterieurbeoordeling

• Meer info over hoe maak je 
goede hengstenkeuze

Opvallende antwoorden

• Buddy: nieuwe leden koppelen 
aan ervaren fokkers



Fokplan



Welke fokker vindt wat van het fokplan?



Fokplan
Reacties uit leden enquête

Vaak gegeven antwoorden

• Fokplan afschaffen

• Spermaonderzoek vrijwillig 
maken of alleen publiceren

• Meer vrijheid voor fokkers

Opvallende antwoorden

• Terug naar het oude 
afstammelingenonderzoek

• Meer ruimte om eigen hengst te 
gebruiken

• S8/S12 weer invoeren



Stelling

• Doordat de fokkers te weinig ruimte krijgen ontstaat een gelijksoortig 
rasbeeld en te weinig bloedspreiding en dat is onwenselijk.

• Fokkers hebben geen fokplan nodig om goede keuzes te maken. Zijn 
wel gebaat bij kwalitatieve informatie van stamboek 
(premiekeuringen, stamboekopnames, kerstbomenboek)



Gebruik









Sport
Reacties uit leden enquête

Vaak gegeven antwoorden

• Geen gebruikspony’s willen fokken, 
maar goed presterende keuringspony 
gaan gebruiken

• Fokkers moeten meer open staan voor 
gebruik

• Sport en fokkerij moeten meer 
samengaan



Stellingen

• De Shetland Pony is een vriendelijke gebruikspony

• Een Shetland Pony gebruikt voor de sport, heeft een ander exterieur 
nodig om goed te kunnen presteren en zal ook als zodanig 
gewaardeerd moeten worden



Selectie



Hengsten





Stellingen

• Goedkeuring van jonge hengsten moet, in aantal, kleur, 
maat, type en bloedvoering aansluiten op de behoeften 
van de fokkers. Mag je dan concessie doen aan de 
kwaliteit?

• Een gedragstest bij goedgekeurde hengsten (nieuwe 
jaargang) is wenselijk

• Hengsten met een buitenlandse deklicentie, moeten ook in 
Nederland een onbeperkte deklicentie ontvangen



Keuringen





Keuringen
Reacties uit de leden enquête

Vaak gegeven antwoorden

• Toelichting door jury over 
primering en plaatsing

• Duidelijk beleid primering en 
gewenste raseigenschappen
communiceren

Opvallende antwoorden

• Keuren zonder catalogus

• Meer flexibiliteit naar welke 
keuring je mag

• Strenger keuren geeft beter 
verschil aan. Dat zou meer 
moeten.



Welke fokkers willen aanpassing keuringen?



Stelling

• Het huidige keuringssysteem moet worden gemoderniseerd, 
maar hoe?

• Het premiestelsel is te weinig onderscheidend en geeft geen 
kwalificatie aan specifieke kwaliteiten van een pony.

• Hengsten los presenteren tijdens de goedkeuring van de 
nieuwe jaargang geeft een beter beeld



Jurykorps
Reacties uit de leden enquête

Vaak gegeven antwoorden

• Beter en meer uitleg geven

• Partijdigheid/vriendjespolitiek

• Fokdoel beter vertalen naar 
keuringsbaan

• Uniformiteit bij juryleden mist

Opvallende antwoorden

• Beleidsplan voor opleiding en 
toekomst jurykorps. 

• Meer vrouwelijke keurmeesters



Stelling

• Een betere afstemming tussen jurykorps en de fokker 
is nodig

• Juryleden moeten meer getraind worden in het 
beoordelen van sportpony’s

•Opleiding juryleden verbeteren en de regels voor 
belangenverstrengeling aanscherpen



Einde
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