FNHO

Tekst: Corinne Groenenberg

Hengstenhouders
RICHTEN ZICH OP DE TOEKOMST
‘De economie trekt aan, de veulenprijzen stijgen en er komt weer meer vraag naar
sperma van KWPN hengsten. Mensen durven weer geld uit te geven, dat is merkbaar!’
zegt Ton Lautenschutz, voorzitter van de Bond van KWPN-Hengstenhouders.
hoe hij er over veertig jaar uitziet en wat hij bereikt
zal hebben. Fokkers en hengstenhouders voelen
ditzelfde. Ze zijn benieuwd hoe hun veulens zich
zullen ontwikkelen.’
‘Hengstenhouders kijken altijd vooruit. Ze
anticiperen op de behoefte van de toekomst. Zo
fokken we op dit moment springpaarden die
handig en snel zijn, maar ook veel vermogen
hebben. De dressuurpaarden voor de toekomst
moeten naast een goed voorbeen en een sterke
achterhand vooral een sterke rug en lendenen
hebben en als het even kan een mooi smoeltje.
Kwalitatief goede paarden die er ook nog eens
mooi uitzien, verkopen het beste’, vertelt hij.

Veel hengstenhouders hadden het de afgelopen
jaren zwaar. Tijdens het dieptepunt van de crisis
vonden er veertig procent minder dekkingen
plaatst. Het tij lijkt volgens Lautenschutz te zijn
gekeerd. ‘De omzet gaat voorzichtig weer
omhoog’, zegt hij optimistisch.
Hij vertelt dat de paardenfokkerij drijft op hoop. ‘Ik
ben onlangs opa geworden. Op het moment dat je
je kleinkind in je armen hebt, ben je zo benieuwd

De Bond van KWPN-Hengstenhouders heeft
150 leden. ‘Het KWPN-paard is een wereldberoemde mix van Europese rassen met als basis
het Groninger en Gelderse paard. We hebben in
het verleden de keuze gemaakt om verschillende rassen met elkaar te combineren,
waardoor de kans op toppers het grootst is.’
‘KWPN paarden presteren goed. Kijk alleen
maar naar het afgelopen EK, WK en de
Olympische Spelen in Londen. Internationaal
succes zorgt eigenlijk altijd voor een verhoogde
vraag naar sperma. Onze hengstenhouders
verzenden containers, ter grootte van een
emmer vol rietjes met diepvriessperma, naar

De primaire taak van de Bond van
KWPN-Hengstenhouders bestaat uit de
behartiging van de belangen van de 150
leden-hengstenhouders, die door het KWPN
goedgekeurde of erkende hengsten in
eigendom en/of exploitatie hebben.

vele landen in de wereld.’
Lautenschutz vertelt dat hengstenhouders het
belangrijk vinden om nauw contact te hebben
met de ‘eindgebruiker’. ‘We willen graag weten
waar de sport behoefte aan heeft, we wisselen
kennis uit en leggen verbanden. Dit is dan ook
de reden dat wij zijn aangesloten bij de FNHO.
We hebben veel raakvlakken.’
De leden van de Bond van KWPN-Hengstenhouders werken met veel energie en passie aan het
sportpaard van de toekomst. ‘Nederland beschikt
over een groot aantal mooie, vooruitstrevende
hengstenhouderijen. Het is niet voor niets dat
hengstenhouderij Nijhof uit Geesteren tijdens de
laatste Horse Event is uitgeroepen tot Hippisch
Ondernemer van het jaar. Ik wil de winnaars ook
op deze wijze van harte feliciteren.’
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De totale waarde van de KWPN-hengsten beloopt een bedrag van circa 21 miljoen euro. Deze hengsten realiseren per jaar een omzet aan dekgelden van 10,5 miljoen euro. De hengstenhouderij heeft in de laatste twee decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Door de komst van de
kunstmatige inseminatie, de opslag van diepvriessperma, Europese regelgeving inzake dekstations en hengstenhouderijen, de wens en behoefte
hengsten in de sport uit te brengen en de certificering van de hengstenhouderijen heeft deze bedrijfstak een metamorfose ondergaan.
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