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EDITORIAL

Fokkerspremies: 
topfokkerij erkennen en stimuleren

Waar blijft de fokker als het paard dat hij voortbracht triomfen viert? Langs 
de kant, fi nancieel gesproken in de kou. Over dit thema spreken fokkers en 
hun organisaties al decennia. Enkele initiatieven werden ontplooid, maar op 
mondiale schaal kwam nog niets van de grond. Studbook Zangersheide doet nu 
het voorstel om topfokkers structureel te betrekken in het prijzengeld dat hun 
producten winnen.

Topfokkers en topruiters streven naar hetzelfde, de topprestaties van ‘hun’ 
paarden. Toch leven ze in gescheiden werelden. De fokker zit zich op de tribune 
of voor de televisie te verbijten en gaat bij succes uit zijn dak. De ruiter is op 
hetzelfde moment minstens even blij, maar weet in verreweg de meeste gevallen 
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niet eens wie zijn paard op de wereld heeft gezet. De creator en zijn creatie, wat bindt hen nog? Minstens tien jaar 
duurt het voordat werkelijk bekend is hoe goed een fokker zijn werk heeft gedaan.

Een enkele uitzondering daargelaten moeten fokkers hun creaties verkopen vóór zij de status van internationaal 
sportpaard hebben bereikt. Om de continuïteit van hun fokkerij te garanderen, verkopen de meeste fokkers hun 
producten als het veulens zijn, of als ze op een keuring verschijnen. In elk geval lang voordat de volle genetische waarde 
tot uiting is gekomen. Is het niet betreurenswaardig dat een fokker genoodzaakt is om te verkopen omdat anders zijn 
productie stil komt te liggen? Paardenfokkerij is een passie die velen tegen niet meer dan de kostprijs bedrijven.

“Wij nemen het initiatief, wij nemen het risico”, zeggen veel fokkers. Een beloning voor hun topprestaties zou niet alleen 
terecht zijn, maar ook de werelden van fokkerij en sport dichter bijeen brengen. Uiteindelijk profi teren ook de ruiters 
als hun beste leveranciers een voordeel krijgen. Dat stimuleert dan weer de productie van goede sportpaarden.

Bij Studbook Zangersheide maakt het belonen van de beste fokprestaties onderdeel uit van onze organisatie. Wij 
keren elk jaar 90.000 euro aan fokkerspremies uit. De winnaar van de Z-Ranking mocht dit jaar zelfs een BMW 
in ontvangst nemen. De Confederatie van het Paard maakte dit jaar 6000 euro vrij om de fokkers van de beste 
zevenjarige springpaarden van België te belonen. Zo zijn er wel meer lovenswaardige initiatieven geweest. Maar de 
stap om topfokkerij structureel te stimuleren is nog niet gezet.

Die stap is niet alleen mogelijk, maar ons ook al eens voorgedaan. In de rensport zijn fokkerspremies aan de winsommen 
verbonden. Zoiets kan de FEI ook structureren. Als koepelorganisatie is de mondiale ruitersportbond in staat om 
kwalitatief hoogstaande fokkerij te waarderen en te belonen. Studbook Zangersheide heeft het voorstel gedaan om één 
of twee procent van het prijzengeld van de Ranking-proeven (23.000 euro en hoger) vrij te maken als fokkerspremie.

Daarmee willen we niets afdoen aan de prestaties die eigenaren en ruiters moeten leveren om hun paarden aan 
internationale proeven mee te laten doen. Het gaat ons om erkenning en stimulering van de onmisbare rol die de 
fokker in het totaal van de paardensport speelt.

Ons voorstel is een discussiestuk, vatbaar voor aanvulling en verbetering. Maar die discussie moeten we nu wel 
voeren. Enkele topruiters reageerden al instemmend. Zij begrijpen als geen ander de meerwaarde van topfokkerij. 
Zij realiseren zich dat er volgend jaar weer veulens geboren moeten worden om het prijzengeld van 2023 mee te 
winnen.


