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VHO, Vereniging van
Hengsten Opfokkers
“De VHO behartigt de belangen van de leden en is de spreekbuis naar het KWPN. “Het
KWPN is de organisatie waar wij als vereniging het meest mee te maken hebben. Wij
werken ook nauw samen met de BvHH en de VSN. Daarnaast hebben wij zitting in
enkele adviesorganen.”
Aan het woord Daan Horn, vanaf december
2014 de nieuwe voorzitter van de VHO. De VHO
telt ongeveer 100 leden, direct of indirect
betrokken bij het opfokken en keuring klaar
maken van hengsten en leden die eigendomsrechten hebben van hengsten.
Volgens Horn beperkt de handel van de VHO zich
tot de aan- en verkoop van twee- en driejarige
hengsten. ”Nederland is van huis uit een
handelsland en verkoopt veel goede paarden
naar het buitenland. Wij zien echter dat de
concurrentie vanuit Duitsland, Frankrijk en de
nieuwe economieën zoals Polen, Tsjechië,
Rusland steeds groter wordt.
Naast de verkoop houden de leden van de VHO
zich bezig met het voorstellen van de paarden
tijdens hengstenkeuringen. Een inzender van een
hengst wil dat alles rond die keuring goed verloopt.
De keurmeesters en het verrichtingsonderzoek
moeten van hoog niveau zijn. Het traject van veulen
tot aan goedgekeurde hengst valt onder de VHO.
Dat traject bestaat uit de opfok, de africhting en
deelname aan de keuringen en de verkoop van de
jonge hengsten, ook de verkoop via de KWPN

Verklaring afkortingen
VHO Vereniging van Hengsten Opfokkers
BvHH Bond van Hengsten Houders
VSN	Verenigde Sportpaardenhandel
Nederland
KWPN	Koninklijk Warmbloed
Paard Nederland
KSS KWPN Select Sale

Select Sale. De VHO heeft daarin een aandeel. Dit
alles vindt plaats in samenspraak met het KWPN.
Het KWPN is het grootste stamboek in Nederland
en verreweg de meeste VHO leden zijn tevens leden
van het KWPN.”
Horn is van mening dat het lidmaatschap bij de
FNHO het stuk overleg met de overheid mogelijk
maakt. Deel uitmaken van de koepelorganisatie
maakt de paardensector sterker en zorgt voor
meer stemmen richting overheid. Denk daarbij aan
het BTW verhaal waar mooie stappen zijn gezet.
“Het is goed om regelmatig met elkaar om tafel te
zitten,” vindt Horn.
Daan Horn (38 jaar) wil zijn steentje bijdragen
aan de sector en zijn verantwoordelijkheid
nemen, waarbij ook kennisoverdracht een
belangrijk onderdeel is van zijn functie als
voorzitter van de VHO. Hij studeerde bedrijfseconomie en bedrijfskunde. Naast zijn voorzitterschap heeft Horn de dagelijkse leiding en
organisatie van het familiebedrijf, de gerenommeerde hengstenhouderij, sport- en opfokstal de
Wiemselbach, al 35 jaar gevestigd in Oud-Ootmarsum en is hij regelmatig onderweg om te
scouten en te handelen. Dat maakt dat hij als
geen ander bekend is met de problematiek van
de VHO en dagelijks te maken heeft met zaken
en belangen waar de VHO voor staat.
De appel valt ook hier niet ver van de boom: vader
Hans Horn heeft destijds met o.a. Egbert Schep en
Jan Greve de VHO opgericht.
“Er zijn in de afgelopen 30 jaar enorme
stappen gezet. Van natuurlijk dekkende
hengsten tot de hengstenhouderij van nu

Daan Horn (rechts) sinds december 2014 de
nieuwe voorzitter van de VHO.

waarbij de hengsten actief zijn in de sport, de
wereld over vliegen en het diepvriessperma over
de gehele wereld wordt verhandeld. Zo is ook
onze eigen hengstenhouderij begonnen. Bekende
namen uit onze stal zijn Cavalier, Numero Uno en
Libero H., één van de grondleggers van de
huidige sportpaarden in Nederland.”
“De paardenhouderij en de -sport globaliseert.
Paarden lopen niet alleen concoursen in Europa,
maar ook in de rest van de wereld. De vlieguren
van de Nederlandse topsportpaarden zijn enorm.”
Er zijn serieuze geldbedragen te winnen.
Natuurlijk is het ook een promotie van het
Nederlandse fokproduct. Het Midden-Oosten
bijvoorbeeld heeft in 10 jaar tijd grote stappen
gemaakt in de springsport en kan zich meten
met de Nederlandse springruiters. Voor een
groot deel komen die paarden toch uit
Nederland.” besluit Horn.
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