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Link tussen fokkerij en sport wordt steeds sterker
Voedingsdeskundige Rob Krabbenborg van Pavo lichtte vorige
week een tipje van de sluier op over hun onderzoek naar de voedingsaanpak van drachtige merries. Om die reden stuurde
Krabbenborg de Kettingbrief weer door naar topfokker Bert
Poppelaars, aangezien zijn bedrijf meedoet aan dit interessante
onderzoek. Poppelaars kreeg de taak om uitleg te geven over de
toekomstige trends en ontwikkelingen die zich over vijf of tien
jaar in de sportpaardenfokkerij gaan afspelen. De Kettingbrief
blijft volgende week in de fokkerijwereld hangen, want Bert Poppelaars wijst Wobbe Kramer, fokker van de succesvol verervende KWPN-springhengst Kannan (v. Voltaire), aan als
volgende Kettingbriefschrijver.
Beste Rob,
Leuk dat je me vroeg om de Kettingbrief te vervolgen. De meeste mensen
zullen wel weten dat ik naast mijn
passie voor paarden, 35 jaar lang in
de topfokkerij van varkens mijn boterham heb verdiend. Op het eerste
gezicht en zeker voor veel buiten-

lijk voor; denk bijvoorbeeld aan het
spoelen van de topmerries. Al enkele
jaren doen we hieraan mee en volgend jaar worden er weer vijf veulens
via embryotransplantatie geboren.
Vier gefokt in de dressuurrichting en
één springgefokt veulen. De verwachting is dat we in de toekomst

staanders, liggen deze vakgebieden
ver uit elkaar. Echter niets is minder
waar, want veel opgedane kennis en
visie komen sterk overeen. Vanuit het
motto ‘meten is weten’ hebben we
dan ook graag meegedaan aan de
proef van Pavo en we kunnen niets
anders zeggen dan dat de aanpak en
het resultaat van deze proef ons erg
aanspreekt. De veulens hebben het
allen erg goed gedaan. Er zijn geen
gezondheidsproblemen, ze zijn mooi
droog in de gewrichten en de groeicurve is zeer goed. Eén veulen woog
bij zes maanden zelfs al driehonderd
kilo!
Verder is de conditie van de merries,
ondanks de goede groei van de veulens, zeer goed gebleven. Dat laatste
is voor ons ook erg belangrijk; het
plaatje moet kloppen en de levensduur van de merries wordt zo positief
beïnvloed.
We hebben de laatste 25 jaar veel
geïnvesteerd in de kwaliteit van onze
merriestapel en we proberen om alle
factoren die het eindresultaat van
onze fokkerij bepalen te optimaliseren. Dus naast goed uitgangsmateriaal,
een
goede
veterinaire
begeleiding, optimale voeding met
goed ruwvoer, veel aandacht voor beweging van alle paarden en de zorg
voor een fijne, rustige leefomgeving
voor de paarden.
Rob, je had daarnaast nog wat vragen
voor mij. Allereerst is de kracht van
ons bedrijf dat we, ikzelf, mijn vrouw
en zeer zeker onze zoon Koos, samen
het beleid en de beslissingen nemen
die het mogelijk moeten maken om
onze goede naam in de paardenwereld te verbeteren. Als varkensfokkerij moesten we, om bij te blijven, bij
de beste 25 procent behoren en als
paardenfokker ligt de lat waarschijnlijk nog iets hoger. Daarom nemen
we alleen genoegen met het allerbeste in onze dressuur- en springpaardenfokkerij.
Trends en ontwikkelingen komen
zeker in de paardenbusiness geleide-

met minder merries dan nu, hetzelfde
aantal veulens blijven produceren.
Namelijk zo’n vijftien tot twintig per
jaar.
Daarnaast blijft de zoektocht naar de
passende hengst een continue studie
op zich. Zeer zeker nu hengsten vanuit de hele wereld beschikbaar zijn.
Het is dus zaak om vooral de sportprestaties van hengsten en/of hun nakomelingen goed te volgen en dan
zowel online-uitslagen als live-wedstrijden te volgen waar mogelijk.
Want de link tussen fokkerij en sport
zal steeds sterker worden. Indien de
sportprestaties bij de fokmerries te
ver weg zitten, zal de interesse van de
koper voor de fokproducten snel afnemen. Dat betekent dus dat we
voortdurend moeten investeren in de
sportcarrières van onze fokmerries.
Wij kiezen er dan ook voor om onze
veulens op te fokken en grotendeels
te vermarkten als ze aangereden zijn.
De kwaliteit is op deze manier veel
beter in te schatten. Omdat we al vele
jaren geïnvesteerd hebben in de gezondheid van onze merriestapel en de
opfok proberen te optimaliseren, is
het percentage dat uitvalt bij ons minimaal.
Met de groeiende markt voor kwalitatief goede paarden is het ook erg
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De verwachting is dat we met minder merries
dan nu, hetzelfde aantal veulens
blijven produceren
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moeder en vier uit een halfzus van
een goedgekeurde hengst. Daarnaast
sprong een aantal merries zelf internationaal.
Een dilemma blijft natuurlijk altijd
dat de beste paarden en merries via
de sport verkocht worden en dus niet
meer beschikbaar komen voor de

Indien de sportprestaties bij de fokmerries
te ver weg zitten, zal de interesse van de koper
voor de fokproducten snel afnemen
belangrijk dat de sportpaarden goed
aangereden en opgeleid worden. Hoe
beter dit voor elkaar is, des te gemakkelijker is het om een koper te vinden. Wij zijn verder ervan overtuigd
dat de social media en het online
zichtbaar zijn voor potentiële klanten
een steeds belangrijker wordende
schakel zal zijn. Maar uiteraard valt
of staat alles met de kwaliteit van de
paarden. Voor volgend jaar verwachten wij zeventien veulens, daarvan
komen er zeven uit een hengsten-

fokkerij. Via de inzet van nauwe familieleden en het gebruik van embryotransplantatie trachten we dit te
ondervangen. Een enkele maal gaat
een merrie niet de sport in vanwege
dit dilemma. Bijvoorbeeld in het
geval van Wadina PP (Corrado x Tangelo xx x Courville xx). Deze merrie
komt uit de grootmoeder van Padinus
en zij is voor onze fokkerij een visitekaartje met haar bloedgemaakte
voorkomen en een erg waardevolle
fokmerrie. Met enkele talentvolle na-

komelingen van Diamant de Semilly,
die we samen hebben met Jos Lansink, en twee Mylord Carthago-nakomelingen in de opfok lijkt ze onze
verwachtingen als fokmerrie te gaan
waarmaken.
We zijn erg trots op het feit dat Padinus, geboren uit onze internationale
springmerrie Ladina (v. Grannus), het
zo goed doet in de fokkerij. Hij is
hiermee een bevestiging van onze fi-

losofie, waarbij de inbreng van volbloed en sportprestaties via de moeder voorop staan.
Als paardenfokker zijn deze successen erg belangrijk, zeker internationaal gezien, want nationaal gezien is
het behalen van succes nog geen garantie voor een grotere vraag naar
bloedverwanten van bijvoorbeeld Padinus. Dit brengt me bij de volgende
schrijver van de Kettingbrief: fokker
Wobbe Kramer.

Beste Wobbe,
Als familie zijn jullie de trotse fokker van de KWPN-hengst Kannan, topsportpaard en topvererver, die de afgelopen jaren een
ongekend aantal merries heeft bediend. Mijn vraag aan jullie is
de volgende: krijgt een fokker van een toppaard, buiten de geweldige eer, voldoende aandacht voor zijn fokproducten? Verder
vind ik het extra knap, dat naast het fokken van paarden, jullie
de paarden zelf opleiden en vermarkten. Geef ons als lezers jullie
visie over de toekomst van jullie fokkerij en het vermarkten van
de sportpaarden.
Met vriendelijke groet, Bert Poppelaars

