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Vereniging van
Hengsten Opfokkers
Eén van de leden van de FNHO is de Vereniging van Hengsten Opfokkers (VHO). “Een
soort van old boys network”, noemt voorzitter Daan Horn de vereniging waar men zich
voornamelijk bezighoudt met het begeleiden en ondersteunen van de hengstenopfok,
de marketing en verkoop van jonge hengsten en het samenwerken met stamboeken.
Dat iedereen elkaar kent, betekent echter niet
dat de VHO niet professioneel is. Want binnen de
vereniging zet men zich actief in om de belangen
van de hengstenopfokker te behartigen.
Het is een terugkerende trend: populaire hengsten.
Van Voltaire tot Heartbreaker en van Nimmerdor
tot Ramiro: het zijn grote namen die in heel veel
lijnen terug te vinden zijn. Niet verwonderlijk:
dekken met een hengst die goede nakomelingen
oplevert is commercieel interessant. Die veulens
hebben de meeste kans om goed verkocht te
worden op de veulenveilingen. Horn: “Bij de
springhengsten worden bijvoorbeeld Cornet
Obolensky (Clinton x Heartbreaker) en Kannan
(Voltaire x Nimmerdor) al meerdere jaren
veelvuldig ingezet. Aangezien beide hengsten in de
directe moederlijn het bloed van Nimmerdor
voeren komt dit de bloedspreiding niet ten goede.”

VAN KI TOT ICSI
“Populaire hengsten zijn van alle tijden, maar het
grote verschil met vroeger is echter dat er door de
ontwikkeling van nieuwe technieken veel meer
nakomelingen van één hengst in een zeer korte tijd
gefokt kunnen worden”, legt Horn uit.“Tot eind jaren
zeventig gingen hengstenhouders het land rond met
de hengsten op de vrachtwagen en werd er alleen
maar natuurlijk gedekt. Dat zorgde voor een soort
natuurlijke selectie. Via de introductie van KI en
diepvriesrietjes zijn we nu aanbeland bij ICSI,
waarbij er in principe maar één zaadcel nodig is om
één eicel te bevruchten.”

GROTE NAMEN
“Dat zijn allemaal mooie ontwikkelingen die passen
in het tijdsbeeld en dat juichen wij als VHO ook toe,

maar dat betekent ook dat er relatief eenvoudig
heel veel gefokt kan worden met de grote namen.”
En dat terwijl de leden van de VHO ook hengsten
opfokken die volgens Horn ook een kans verdienen.
“Een groot deel van de merriehouders gaat voor de
grote namen, waardoor een handvol hengsten de
markt naar zich toe trekt. Die eenzijdige keuzes zijn

vormen. Het is daarom heel belangrijk dat er
goed gelet wordt op de gevaren van inteelt.
Dat er niet alleen gekeken wordt naar de
commercialiteit van een bepaalde hengst,
maar ook naar de genetische vooruitgang van
het ras.” Ingrijpen heeft volgens Horn geen zin.
“Voor ons blijft het nu bij de signalering van

‘Het is heel belangrijk dat er goed gelet
wordt op de gevaren van inteelt’
commercieel begrijpelijk maar niettemin zonde,
want er lopen nog veel meer veelbelovende
hengsten rond bij onze opfokkers, die echt een
toevoeging kunnen zijn voor de fokkerij.”

PROMOTEN
Zorgen maakt Horn zich nog niet: “Het zou in
de toekomst een probleem kúnnen gaan

een issue, maar het sturen van de markt is
geen goed idee. Het enige wat wij kunnen doen
is de kwaliteiten van de jonge hengsten
benadrukken en promoten. Een betere
naamsbekendheid van de hengsten zorgt
ervoor dat de fokker de kans heeft om het
fokproduct goed te verkopen en dat zorgt
uiteindelijk voor de populariteit.”

FNHO
De Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers is de overkoepelende
vereniging van hippische brancheorganisaties. De FNHO behartigt de belangen
van alle hippische ondernemers in Nederland en bevordert de samenwerking
tussen de sporters, de fokkerijen en de ondernemers in de hippische sector. Voor meer informatie
en aangesloten leden zie www.fnho.nl. De leden van de FNHO zijn:
•	Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij
• Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra
Dieren, onderdeel paard (NVFD)
• Bond van Hengstenhouders (BvHH)
•	Nederlandse Vereniging voor Hoefsmeden
•	Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN)
(VVvH)
• Vereniging Hengsten Opfokkers (VHO)
•	Nederlandse Vereniging van Zadelmakers (NVZR)
• Groep Geneeskunde Paard (GGP)
•	Centrale Bond van Paardenhandelaren in
•	Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorgers
Nederland (Cebopa)
bij het Paard (NVvGP)
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