
 

 

 
Van: De Tien Fokverenigingen in Nederland 
 P/a Foarwei 17, 9294 KC  Oudwoude 
 
Aan: Koninklijke Vereniging het Friesch Paarden Stamboek 
 T.a.v. het Bestuur, Oprijlaan 1, 9205 BZ  Drachten 
 
Oudwoude, 23 november 2009  
 
Onderwerp: aanpassen keuringsreglement artikel 4 lid L   
 
Geacht bestuur, 
 
Iedereen die is begaan met het Friese paard is in principe ook verbonden met het Koninklijk 
Fries Paarden Stamboek. Een groot aantal leden is daarbij ook verbonden aan een 
fokvereniging. Door mechanisatie, in de  zestiger jaren, verdwenen veel Friese paarden uit 
het landschap. Het behoud van het Friese paard hebben we eigenlijk te danken aan een 
paar liefhebbers. Zo'n zestig jaar geleden zijn in Friesland met dit doel fokverenigingen 
opgericht. De rest van Nederland volgde enkele jaren daarna. In de tachtiger jaren kwam de 
positieve omslag. De vraag nam toe in binnen- en buitenland, met als gevolg een 
prijsexplosie.  
 
Op een gegeven moment (vanaf de eeuwwisseling) trad marktverzadiging op; de vraag nam 
af met als gevolg een prijsdaling. Voor kwaliteit moet nog altijd betaald worden. Voor 
'gewone' gebruikspaarden is het momenteel niet erg interessant om mee te gaan fokken. 
Een hobby kost natuurlijk geld, echter fokmateriaal te verkopen ruim onder de kostprijs hou 
je niet lang vol.  
 
Als gevolg van de prijsdaling, is het voor een groot aantal leden moeilijker om paarden aan 
te bieden op de keuringen. Er is de laatste jaren een zekere professionalisering opgetreden. 
Brachten vroeger de eigenaren nog zelf hun paarden voor, heden ten dage moet je dit 
eigenlijk laten doen door professionele voorbrengers. En daar hangt een dusdanig 
prijskaartje aan.   
 
Sinds 2008 kunnen paarden het kroonpredikaat behalen. Het behalen van dit predikaat is 
exclusief voorbehouden aan een beperkt aantal paarden. De weg tot het behalen van het 
definitieve predikaat1 is lang en erg kostbaar.  
 
Een overzicht: 

• Aanbieden op fokdagen, voorbereiding (keuringsklaar maken) door voorbrenger; 
• Na behalen eerste premie aanbieden op Centrale Keuring, voorbereiding 

(keuringsklaar maken) door voorbrenger; 
• Na behalen voorlopig kroonpredikaat paard aanbieden voor IBOP of ABFP; training 

paarden door professional; 
• Bij niet behalen van minimum aantal punten, paard opnieuw in training. 

                                                 
1 KEURINGSREGLEMENT KFPS 2009 Artikel 4 - Keuringsrubrieken 
L. Keuren van merries voor het predikaat Kroon 
Alleen op de centrale keuring kan een stermerrie voorlopig kroon worden verklaard(aanwijzingen voor het (voorlopig) 
kroonpredikaat kunnen buiten Nederland ook tijdens buitenlandse fokdagen plaatsvinden). Voor de "voorlopig kroonverklaring" 
kunnen stermerries van 3 jaar en ouder worden aangewezen. De minimumstokmaat is 1.58 meter. Om definitief tot kroon te 
worden verklaard moet een merrie voor het einde van het kalenderjaar volgend op de voorlopig kroonverklaring een IBOP-proef 
of een ABFP-test hebben afgelegd. Voor de IBOP en ABFP-test geldt dat het resultaat minimaal 77 punten dient te zijn. Voor de 
stap en draf moet gemiddeld een 7 worden behaald, met als minimum een 6. Het binnen de genoemde termijn behalen van het 
Sportpredikaat is tevens aanleiding voor definitieve kroonverklaring. 
 



 

 

Het doorlopen van hierboven beschreven programma kost ongeveer € 5.000 aan externe 
kosten. Voor een 'gewone' fokker eigenlijk niet meer op te brengen.   
 
Er is een tendens gaande dat het houden en aanbieden van paarden op 
fokdagen/stamboekkeuringen voorbehouden is aan een selectieve groep eigenaren. Een 
grote groep eigenaren haakt af door het kostenaspect. Het stamboek kan hieraan weinig 
doen. Wel zou het stamboek kunnen onderzoeken een aantal schakels te kunnen uitsluiten 
in bijvoorbeeld het proces tot het behalen van het kroonpredikaat.  
 
Stermerries en kroonmerries kunnen op de fokdagen een toegangsbewijs behalen voor de 
Centrale Keuring. Uit de stermerries van 3 jaar en ouder selecteert de jury, op de Centrale 
Keuring, de merries voor het toekennen van het (voorlopig) kroonpredikaat.  
 
Voorgesteld wordt om op de fokdagen uit de stermerries van 3 jaar en ouder de (voorlopige) 
kroonmerries aan te wijzen. Niet-leden van de fokverenigingen kunnen vanzelfsprekend ook 
hieraan deelnemen onder de plaatselijke condities. Door (voorlopige) kroonverklaring op de 
fokdagen realiseer je de volgende voordelen: 
A. Kostenbesparing voor de leden van het stamboek; 
B. Ontlasten Centrale Keuring (programmering staat al jaren onder tijdsdruk); 
C. Upgrading fokdagen.  
 
Voorgesteld wordt artikel 4 van het keuringsreglement KFPS 2009 als volgt aan te passen: 
L. Keuren van merries voor het predikaat Kroon 
Alleen op fokdagen (wereldwijd) kan een stermerrie voorlopig kroon worden verklaard. Voor de 
"voorlopig kroonverklaring" kunnen stermerries van 3 jaar en ouder worden aangewezen. De 
minimumstokmaat is 1.58 meter. Om definitief tot kroon te worden verklaard moet een merrie voor het 
einde van het kalenderjaar volgend op de voorlopig kroonverklaring een IBOP-proef of een ABFP-test 
hebben afgelegd. Voor de IBOP en ABFP-test geldt dat het resultaat minimaal 77 punten dient te zijn. 
Voor de stap en draf moet gemiddeld een 7 worden behaald, met als minimum een 6. Het binnen de 
genoemde termijn behalen van het Sportpredikaat is tevens aanleiding voor definitieve 
kroonverklaring. 
 
Voorgesteld wordt het keuringsreglement ingaande 2010 conform aan te passen en 
besluitvormend voor te leggen aan de ledenraad.  
 
Het bestuur wordt hierbij ook verzocht deze brief onder de aandacht te brengen van de 
fokkerijraad en aan alle ledenraadsleden. Vanzelfsprekend zijn we bereidt met u van 
gedachten te wisselen over de inhoud van deze brief. 
 
Hoogachtend, 
Namens de tien fokverenigingen in Nederland, 
 
 
 
 
Age H. van der Zee 
Voorzitter overlegorgaan fokverenigingen. 
 
Kopie aan: Alle fokverenigingen, verbonden aan het KFPS, in Nederland. 


