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Wat wij op kleine schaal verwezenlijken, 
moet ook mondiaal realiseerbaar zijn. Op ons 
Wereldkampioenschap reserveren we 10% van 
het prijzengeld voor de fokkers. Wat kan op één 
wedstrijd, moet kunnen op alle wedstrijden.

Van elke internationale wedstrijd, waar ook ter 
wereld, weet de FEI exact wie wat aan prijzengeld 
krijgt uitbetaald. 

Waarom zou een bescheiden percentage (2%? 
3%?….) van die 65 miljoen prijzengeld niet mogen 
terugvloeien naar de fokker van het winnende of 
geklasseerde paard? Het zou een klein verschil 
zijn voor de winnaars, maar een groot verschil 
uitmaken voor de fokkers.

We streven toch met z’n allen naar een 
kwaliteitsverbetering, naar het betere paard en de 
betere sport? Het zou de fokkers motiveren en hen 
aanzetten om nog meer en beter te investeren, want 
een goede fokkerij loont voor iedereen. Het wordt 
een win win situatie voor alle spelers. We kunnen 
ons niet voorstellen dat iemand tegen dit idee gekant 
is, omdat iedereen er bij gebaat is. En de fokker zou 
uiteindelijk ook een eerlijkere beloning krijgen voor 
zijn inzet. Het zou een enorme erkenning zijn en 
een bijzondere motivatie om door te gaan. Twee, 
drie procent, een klein gebaar met grote gevolgen 
en vooral een eerlijkere verdeling.

We gaan ons voorstel overmaken aan alle betrokken 
instanties: het WBFSH, de FEI en de internationale 
ruitersportorganisatie IJRC en houden jullie 
zeker op de hoogte van hun bevindingen. Als 
hun wil aanwezig is, is de praktische uitwerking 
een formaliteit en krijgen de fokkers eindelijk de 
erkenning die ze verdienen.
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