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Leeswijzer 
Dit fokbeleidsplan is in de ledenvergadering van 26 oktober 2019 
behandeld, het bestuur heeft in januari 2022 opdracht gegeven aan de 
commissie fokbeleidsplan om het fokbeleidsplan te actualiseren.  
Aanpassingen zijn op 4 mei 2022 als werkversie voorgelegd aan het 
bestuur, de opmerkingen van het bestuur zijn in de voorliggende versie 
verwerkt.  
 
Samenvatting 
Het fokbeleidsplan is bestemd voor de periode 2020-2027. Het bevat de 
factoren die bepalend zijn voor de fokkerij en de vereniging, een sterkte-
zwakte analyse en aanbevelingen aan de ledenvergadering.  
 
Het Groninger paard is een veelzijdig zware warmbloedpaard met een 
typisch uiterlijk en een gouden karakter. De fokkerij van Groninger 
paarden is een fokkerij voor en door liefhebbers. Mede door de kleine 
populatie is veel aandacht nodig voor de gezondheidsaspecten. Er moet 
een beter beeld komen van de huidige gezondheid, het karakter en de 
bruikbaarheid van de populatie. 
 
De fokkerij van het Groninger paard kent vanouds spanningen tussen 
type en bloedvoering. Er moet een scherper beeld komen van het 
fokdoel en er moet sterker gestuurd worden op de realisatie daarvan. 
Verwante bloedvoering is nodig om de populatie gezond te houden.  
Daarvoor moet de foktechnische commissie beter gepositioneerd 
worden. 
 
De fokkerij, opfok en afzet moeten gestimuleerd worden. Het 
fokbeleidsplan moet leiden tot meer aanwas en meer kwaliteit. 
 
23 mei 2022 
Bestuur Vereniging het Groninger Paard  
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1. Doel van het fokbeleidsplan 
 
1.1 Inleiding 
De aanleiding voor dit fokbeleidsplan is de afname van het bestand aan 
Groninger paarden, zodanig dat instandhouding van het stamboek in het 
geding komt. De huidige aanwas van 40-50 dieren per jaar1 is 
onvoldoende en vormt een bedreiging voor de gezondheid van de 
populatie. Dit fokbeleidsplan is bedoeld voor de periode 2020-2027. 
 
1.2 Fokdoel 
Het in artikel 3 van de statuten omschreven fokdoel is:  
‘ ….een zwaar, langgelijnd warmbloedpaard met een krachtige bouw, een 
sprekend hoofd, een gespierde middellange hals, voldoende schoft die 
soepel en vloeiend overgaat in een niet te lange sterke rug, een schuine 
schouder, een brede en diepe zwaar en goed ontwikkelde gespierde romp, 
ronde welving der ribben, een zwaar ontwikkelde achterhand, hard en 
massief beenwerk met platte pijpen en ruime harde voeten. Het 
temperament is gelijkmatig en toch voldoende levendig. Het paard is sober 
en werkwillig….’ 
 
Met sober wordt bedoeld dat het paard geen rijke voeding nodig heeft, 
en zonder hoge eisen aan verzorging en veterinaire kosten kan worden 
gehouden. 
 
In de reglementen zijn criteria opgenomen voor bloedvoering en 
opname in de verschillende boeken, voor de stokmaat en voor de 
vereiste score om voor stamboekopname in aanmerking te komen. 
Verder zijn veterinaire- en bruikbaarheidseisen opgenomen, en regels 
voor onderscheiding: predicaten / premies. 
 
  

                                                           
1 2020: 40 veulens; 2021: 48 veulens 
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2. Contouren Groninger paard  
 
2.1 Stamboekfokkerij Groninger paard 
Vereniging het Groninger Paard is in 1982 opgericht. De populatie 
bestond toen uit ongeveer 20 paarden. Het doel van de vereniging is om 
een zo raszuiver mogelijk Gronings paard terug te fokken. De bedoeling 
was om door paring en selectie te komen tot een veelzijdig zwaar 
warmbloedpaard met een maximaal haalbare dosis zuiver Gronings 
bloed en een evenwichtige balans tussen rijtypische en aangespannen 
kwaliteiten (bron: keurings(beleids)plan 1995).  
Daarvoor zijn een aantal boeken of registers gedefinieerd, op dit 
moment2 een Stamboek (GrP.S) en een Fokstamboek (GrP.F). Verder een 
Sportboek (Sp), Hulpboek (H) en aanvullend veulenboek (Av). De 
bloedvoering is gebaseerd op vier generaties. Daar vinden we 16 
voorouders terug die elk voor 6,25% meetellen in de berekening van de 
bloedvoering. 
 
S-paarden, die staan vermeld in het Stamboek GrP.S, bevat dieren met 
minimaal 87,5% Gronings/verwant bloed, waarvan minimaal 50% 
(origineel) Gronings. Ongewenst bloed is niet toegestaan en maximaal 
6,25% is veredelend. 
 
F-paarden, die staan vermeld in het Fokstamboek GrP.F, hebben 
minimaal 75% Gronings/verwant bloed en maximaal 6,25% ongewenst 
bloed. 
 
Sp-paarden vermeld in het Sportstamboek GrP.Sp, is voor dieren met 
onvoldoende Gronings/verwant bloed, of teveel ongewenst bloed. 
 
Het hulpboek GrP.H is voor paarden die (nog) niet kunnen voldoen aan 
de eisen gesteld voor een bovenstaand boek. 
 
Het aanvullend veulenboek GrP.av, is voor nakomelingen van hengsten 
welke zijn goedgekeurd bij een verwant stamboek, maar niet aan onze 

                                                           
2 Omwille van de leesbaarheid zijn de oudere boeken en omschrijvingen niet vermeld, zie de bijlage 
voor een uitvoerige beschrijving 
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(röntgenologische) eisen voldoen. Wanneer deze nakomelingen aan de, 
door de vereniging opgestelde aanvullende eisen voldoen, kunnen ze bij 
stamboekopname in het GrP.S, GrP.F of GrP.Sp worden ingeschreven. 
 
De registers hebben een veulenboek (aangeduid met een kleine letter, 
bijv. GrP.s) Na stamboekopname worden de opgenomen in één van de 
met een hoofdletter aangeduide boeken (bijv. GrP.S) 
 
2.2 Achtergrond stamboekreglement 
Het stamboekreglement richt zich op het terugfokken een zo raszuiver 
mogelijk Gronings paard, met als aanvankelijk streefpercentage minimaal 
75-87½ % Gronings bloed (bron: folder Vereniging GrP 1982). De bloedvoering 
wordt gerekend op basis van de vierde generatie. (16 voorouders, iedere 
voorouder levert 6,25% van de bloedvoering). 75% origineel bloed bleek 
echter uiteindelijk niet haalbaar en is daarom bijgesteld tot minimaal 
50% (bron: stamboekreglement GrP). 
 
De bedoeling van het stamboek is om door paring en selectie te komen 
tot een veelzijdig zwaar warmbloedpaard met een maximaal haalbare 
dosis zuiver Gronings bloed en een evenwichtige balans tussen 
rijtypische en aangespannen kwaliteiten. Daarvoor waren er aanvankelijk 
alleen twee stamboeken, tegenwoordig bekend als het Stamboek (S) en 
het Fokstamboek (F).  
 
De bedoeling van de opstellers van het stamboekreglement en het 
keuringsreglement is geweest om nakomelingen met de juiste 
bloedvoering te laten doorstromen van (hulpboek,) fokstamboek naar 
het (hoofd)stamboek. Er is nadrukkelijk ruimte gegeven voor de instroom 
van verwant bloed, dat uiteindelijk in de vierde generatie ook Gronings 
bloed wordt. Indertijd is in de reglementen opgenomen dat alleen 
paarden uit het S- en F-boek Groninger Paard genoemd mochten 
worden. Na 1996 is dit gewijzigd en nu mogen ook de paarden uit het 
Sport- en Hulpboek als Groninger paard worden aangeduid (Bronnen: 
reglementen stand 2019 en N. Haaijer). 

 
  



 

6 van 31  V23-05-2022 

2.3 Bestand 
De huidige populatie wordt geschat op ruim 1.000 dieren. De registratie 
van paarden vanaf 1995 is samengevat in onderstaande grafieken (bron: 
stamboekregistratie GrP). 

 

 
Totaal geregistreerde paarden per boek van 1995 tot 2020, inclusief oudere- en veulenboeken  
 
In de periode 2020-2021 zijn 105 paarden geregistreerd, waarvan 34 in 
het AV boek. 

 
Geregistreerde paarden per jaar vanaf 1995 over alle boeken 
 
In 2020 zijn 40 paarden geregistreerd en in 2021 48. 

GrPS GrPs GrPF GrPf GrPSp GrPsp GrPH GrPh GrPav sGrPo GrPo NeWP GrP
vanaf 1995 168 164 182 259 88 141 18 54 21 1 2 115 203
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Opvallend is dat veel paarden die in het veulenboek zijn ingeschreven 
uiteindelijk niet voor stamboekopname worden aangeboden. Verder valt 
op dat vanaf 2005 minder paarden worden geregistreerd. Cijfers over een 
eerdere periode zijn in een bijlage opgenomen. 
 
Fokkers hebben over het algemeen een beperkt aantal fokmerries en zijn 
liefhebbers van het type en karakter. Er zijn geen fokkers die beroeps-
matig Groninger paarden fokken. 
Uit een onderzoek in 2019 (bijlage) onder leden / potentiele fokkers blijkt 
dat er onder de leden die niet actief fokken enige bereidheid is om hun 
merries in te zetten voor de fokkerij. Als aandachtspunten worden 
genoemd goede begeleiding bij dekking, dracht en geboorte, 
gegarandeerde afzet en gegarandeerde prijzen. 
 
2.4 Type  
Het statutaire fokdoel omschrijft een zwaar, lang-gelijnd 
warmbloedpaard met een krachtige bouw. Hoewel het begrip “zwaar” 
een zekere bandbreedte kan hebben moet het type zich door zijn 
zwaarte en bouw duidelijk onderscheiden van andere 
warmbloedpaarden. Daartegen moet het paard om veelzijdig bruikbaar 
te zijn een goede stap, draf en basisgalop kunnen tonen.  
In het keuringsreglement wordt beschreven welke aspecten van 
beweging bij stamboekopname worden beoordeeld.  
 
Fokkers kiezen soms voor de inzet van een Groninger paard als basis 
voor het fokken van een wedstrijdpaard en kruisen daartoe een 
Groninger met een temperamentvoller paard. Een kruising met zulk 
veredeld bloed levert immers mogelijk een goed verkoopbaar 
wedstrijdpaard op, dat ook nog geregistreerd kan worden als Groninger 
paard.  
Het bewust inbrengen van meer dan 12,5% veredelend bloed is echter 
strijdig met de doelstelling van de vereniging, namelijk het terugfokken 
van Gronings bloed. De naam Sportstamboek is in dit verband wat 
ongelukkig gekozen omdat deze benaming de indruk wekt dat het hier 
om een op sportprestatie gericht Groninger paard zou gaan.  
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2.5 Karakter 
Het Groninger paard wordt aangeprezen als sober, werkwillig en 
beschikkend over een gelijkmatig en voldoende levendig temperament. 
 
Naast deze statutaire omschrijving worden de braafheid, 
betrouwbaarheid, gezondheid en veelzijdigheid van de Groninger door 
de vereniging gepromoot en door gebruikers geroemd. Er wordt echter 
alleen voor dekhengsten en elitemerries een beperkte bruikbaarheids-
proef verlangd. Verder zijn er op grond van de reglementen geen 
middelen om bruikbaarheid en karakter te beoordelen of te registreren.  
 
Een gelijkmatig temperament dat resulteert in betrouwbaarheid is deels 
erfelijk, deels resultaat van opvoeding en scholing. Langs de lijnen van 
erfelijkheid wordt door registratie van paarden inzicht gegeven in het 
temperament en karakter dat de ouderdieren getoond hebben.  
Ten aanzien van de opfok en opleiding spelen ook maatschappelijke 
ontwikkelingen een rol. De huidige opleidingen voor mens en paard zijn 
overwegend wedstrijdgericht en commercieel: paarden moeten jong 
presteren en er kan worden geselecteerd uit een grote populatie.  
Opfok en scholing die is gericht op veelzijdigheid en een lange 
gebruiksduur vraagt een andere aanpak, met meer geduld. Dit type 
opfok en scholing, op niet-commerciële basis, vraagt kennis die maar 
beperkt voorhanden is. 
 
2.6 Gezondheid 
De huidige aanwas van slechts 40-50 dieren per jaar is onvoldoende om 
een gezonde populatie in stand te houden (bron o.a. M. Warringa: Bloedspreiding 
Groninger paard 2019). 

 
Er wordt gefokt met een kleine populatie, daardoor heeft een 
(overerfbare) afwijking in de gezondheid een groot effect op de 
gezondheid van het nageslacht. Dit effect is getalsmatig het grootst 
vanuit de hengsten. Er lijken zich op dit moment nog geen structurele 
erfelijke aandoeningen te openbaren, maar signalen van fokkers over o.a. 
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verbening van hoefkraakbeen en staart-manen-eczeem geven wel 
aanleiding tot zorg.  
 
De gezondheidseisen voor de fokkerij richten zich vooral op de 
goedgekeurde dekhengsten. Deze eisen zijn, vanwege de kleine 
populatie, strenger dan die van de verwante stamboeken. Voor bepaalde 
aspecten zoals de beoordeling van röntgenfoto’s wordt de expertise 
ingezet van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. De kosten van dit 
röntgenonderzoek zijn te overzien (€ 500-600).  
 
Het ingezette beleid houdt feitelijk in dat er veel energie gestoken wordt 
in het verkrijgen van zo gezond mogelijke hengsten.  
Het risico van afkeuring weerhoudt hengstenhouders van verwante 
stamboeken ervan hun hengsten beschikbaar te stellen.  
 
Van de gezondheid van merries weten we echter weinig want er is geen 
verplichting tot gezondheidsonderzoek van moederdieren en ruinen. Er 
bestaat weliswaar formele meldingsplicht van afwijkingen in de 
gezondheid, maar alleen na overlijden (stamboek-reglement art. 7). Een databank 
voor (afwijkingen in) de gezondheid van dieren bestaat binnen het 
stamboek niet.  
 
2.7 Markt  
Er zijn op de markt liefhebbers van een zwaar warmbloedpaard met een 
gouden karakter, en een duurzame gezondheid. Een dergelijk paard 
moet goed kunnen bewegen. De potentiele afnemers zijn recreatieve 
ruiters en menners en ex-sportbeoefenaren die een rustiger en 
veelzijdiger type zoeken.  
 
Het zware warmbloedpaard heeft op dit moment (2019) ook de 
belangstelling van professionele gebruikers (onder meer stalhouders, 
nationale politie) die op zoek zijn naar een sterk en stabiel paard dat 
langdurig inzetbaar is. Professionele gebruikers kijken nadrukkelijk naar 
de kosten van aanschaf en gebruik, en de duurzaamheid van een paard.  
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De markt voor deze paarden is niet groot, onvergelijkbaar met de 
sportpaardenmarkt. Per jaar worden 20-30 Groninger paarden bij het 
stamboekkantoor overgeschreven op een nieuwe eigenaar. Schattingen 
zijn dat stalhouders en de nationale politie 40 - 50 paarden per jaar 
inkopen. Mogelijk kan met goede zorg en opvoeding van de paarden en 
marketing een vergelijkbaar aantal afgezet worden bij particulieren. Deze 
afnemers zoeken echter volwassen en beleerde paarden, die op dit 
moment onvoldoende worden aangeboden. 
 
Op dit moment (2019) worden onbeleerde jonge Groninger paarden 
verkocht voor prijzen tussen € 1.500 en € 3.000. Paarden die goed in het 
type staan, goed bewegen, door en door betrouwbaar zijn en beter dan 
gemiddeld geschoold zijn, worden op dit moment door grote 
stalhouders of de nationale politie voor bedragen tot €7.000 afgenomen. 
Er is een beperkt aantal uitschieters naar boven. (bron: marktplaats, handelaren, 
nationale politie). 

 
De kosten voor het fokken en opleiden van een Groninger paard tot 5 – 
6-jarig goed inzetbaar veelzijdig paard, worden geschat op € 10.000 tot € 
15.000 (bron: onderzoek fokkers en africhters binnen de vereniging). Dit maakt dat het 
fokken en africhten van deze paarden alleen kan als liefhebberij. 
 
De dekgelden bedragen nu rond € 500. Het aantal dekkingen per hengst 
maakt het houden van een hengst op het moment vrijwel nergens 
kostendekkend. Daardoor is het houden van dekhengsten vooral een 
liefhebberij.  
 
De slachtprijzen liggen (prijspeil 2019) tussen € 800 en € 1.000 voor 
zware paarden, daarom is het nauwelijks interessant om de slacht te 
overwegen bij de selectie. 
 
2.8 Omgeving 
Het Groninger paard is onderdeel van het Nederlandse en Europese 
cultuurgoed, een zeldzaam huisdierras en bewaarplaats van bloedlijnen 
die de eigenschappen van het zware warmbloedpaard vorm gegeven 



 

11 van 31  V23-05-2022 

hebben. Voor dit type lijkt weinig ruimte in de hippische wereld die 
wordt gedomineerd door de wedstrijdsport.  
Verwante stamboeken in Nederland en Europa staan voor een dilemma. 
Willen zij meebewegen met de vraag naar sportpaarden, of houden zij 
vast aan het originele type en karakter.  
 
2.9 Vereniging 
De ongeveer 280 leden zijn betrokken bij het wel en wee van het zware 
warmbloedpaard. De zorg om het voortbestaan van het Groninger paard 
wordt breed gedeeld en uit zich op verschillende wijze. Wezenlijk is wel 
dat er onder de leden verschillen van inzicht bestaan over de manier 
waarop het voortbestaan van het Groninger paard het beste is 
gewaarborgd. Dit uit zich met name door verschillende visies op de 
fokrichting (type en beweging), gezondheid en daarmee op het 
fokbeleid.  
 
Bij het opstellen van dit fokbeleidsplan viel verder de behoefte van de 
leden aan meer kennis en een duidelijke visie op.  
 
Bij het samenstellen van dit fokbeleidsplan was opvallend dat veel moeite 
moest worden gedaan om de historische achtergronden te 
reconstrueren, de archieven zijn verspreid en moeilijk toegankelijk. 
 
De statuten en reglementen zijn in grote lijnen geschikt om fokbeleid 
vorm te geven. Er is een (reeds door een werkgroep3 voorbereide) 
actualisatie van reglementen op vorm en samenhang nodig.  
 
2.10 Fokbeleid 
Het fokdoel staat omschreven in artikel 3 van de statuten, en is 
uitgewerkt in het stamboekreglement en het keuringsreglement. Bij het 
huidige stamboekreglement ontbreekt een beschrijving van de functie 
van de diverse boeken. Daardoor is het streven van de oprichters van de 
vereniging om een zo raszuiver mogelijk paard van een zwaar type te 
fokken op de achtergrond geraakt. De omschrijving “sportboek” heeft 

                                                           
3 Zie de website van het Groninger paard, onder Compliance 
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anders dan bedoeld de ruimte gegeven voor een fokkerij met meer 
sportieve types met minder Groninger bloed. 
 
Omdat sinds 1996 paarden uit alle boeken het merk “Groninger” mogen 
voeren is het voor afnemers niet altijd duidelijk wat de kenmerkende 
eigenschappen van het Groninger paard zijn.  
Met de argumentatie dat “de oude types” niet verkoopbaar zijn4 maken 
sommige fokkers gebruik van de ruimte die de statuten en reglementen 
hierin bieden. Het bestuur en de foktechnische commissie (FTC) hebben 
daartegen onvoldoende verweer gevoerd. 
 
De FTC en de keuringscommissie, onder leiding van de inspecteur, 
behoren uitvoering te geven aan het fokbeleid. De FTC kan alleen 
effectief werken als er voldoende kennis is over (de historie van) het 
Groninger paard en als er een helder fokbeleid is met goed 
geformuleerde doelstellingen en voldoende middelen. De FTC moet 
transparant, toegankelijk en proactief kunnen werken en adviezen en 
besluiten kunnen onderbouwen, aan de hand van een vooraf 
goedgekeurd (jaar)plan. Vastgesteld is, dat door het bestuur in de 
afgelopen periode onvoldoende kaders voor het fokbeleid zijn gegeven. 
Verder ontbrak het in de uitvoering aan toegankelijkheid en 
transparantie in de zin dat de verslaglegging door de FTC en de 
begeleiding door het bestuur niet adequaat was.  
 
2.11 Communicatie 
Bij de uitvoering van het fokbeleid spelen de aspecten vakkennis, 
autoriteit en communicatie een rol. De afgelopen jaren zijn met name de 
middelen om te communiceren in hoog tempo veranderd: er zijn steeds 
meer bronnen die informatie (van wisselende kwaliteit) verspreiden. 
Inmiddels zien wij dat informatie en vooral meningen via allerlei kanalen 
worden gedeeld. Feiten en meningen kunnen bijna niet meer van elkaar 
worden gescheiden. Bij het samenstellen van dit beleidsplan was een van 
de conclusies dat er door het bestuur niet voldoende sturing en richting 
gegeven is aan de communicatie. 

                                                           
4 Deze discussie werd ook in 1946 al gevoerd, zie Kamphuis, de Groninger Warmbloedfokkerij,  
  hoofdstuk “veelzijdigheid”. 
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2.12 Keuringen en promotie 
Jaarlijks worden er twee grote keuringen gehouden (hengstenkeuring en 
nationale keuring), daarnaast zijn er grotere of kleinere regionale 
keuringen met soms zeer beperkte deelname. Deze worden regionaal 
gehouden voor de selectie van de nationale keuring en om eigenaren de 
gelegenheid te geven zonder al te veel reisafstand deel te nemen. De 
kwaliteit van de kleine keuringen is wisselend, en heeft soms meer het 
karakter van promotie van het Groninger paard dan van een serieuze 
vergelijking van fokmateriaal en fokproducten.  
 
De geringe deelname aan keuringen is overigens zorgelijk. Als de aanwas 
niet wordt getoond, mist het inzicht in populatie en ontwikkeling van het 
Groninger paard. 
 
Tijdens de keuringen worden de paarden in rubrieken voorgesteld, 
waarbij (anders dan oorspronkelijk bedoeld) geen verschil wordt gemaakt 
tussen S- en F-boek en het sportboek. Daardoor is er onvoldoende 
mogelijkheid om aan deelnemers en publiek een goed beeld van het 
fokdoel te presenteren. 
 
Door bestuur en leden wordt een grote inspanning geleverd om het 
Groninger paard te promoten. De aan keuringen en evenementen 
verbonden promotie richt zich op naambekendheid van het Groninger 
paard, door onder meer de verkoop van promotieartikelen, kleding etc. 
Verder persberichtgeving en publicaties en demonstraties. 
Er wordt met regelmaat meegewerkt aan evenementen. Het rendement 
voor wat betreft promotie in relatie tot de inspanning die voor deelname 
nodig is, is echter niet altijd duidelijk.  
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3. Sterkte – zwakte analyse 
 
3.1 Sterke punten / kansen 
 

- Het onderscheidend vermogen van het Groninger paard ligt in zijn 
type: krachtig gebouwd met een vriendelijk, kalm uiterlijk en goede 
gangen en zijn evenwichtige en kalme karakter.  

- Het Groninger paard is onderdeel van onze cultuurhistorie, het 
heeft magie.  

- Het wordt gefokt voor en door liefhebbers, zorg zonder 
commercieel oogmerk, een paard waarop je kunt vertrouwen. 

- Er is veel vraag naar goed opgeleide, brave en gezonde paarden.  
 
3.2 Zwaktes / bedreigingen 
 

- Het loslaten van het originele fokdoel leidt tot verlies van het 
typische exterieur en -karakter. 

- Het Groninger paard wordt in de markt gezet als braaf, en voor 
alles te gebruiken. Ten aanzien van karakter en bruikbaarheid 
ontbreekt echter een objectief oordeel en onderbouwing.  

- Het Groninger paard wordt in de markt gezet als gezond, er 
ontbreekt echter informatie over de kwaliteit van de moederdieren. 

- Er is te weinig bloedspreiding, waardoor de gezondheid van het 
Groninger paard onder druk komt te staan.  

- De geringe aanwas is zorgwekkend. 
- Relatief veel paarden blijven in het veulenboek en worden niet 

aangemeld voor stamboek-opname, waardoor te weinig inzicht is 
in de populatie. 

- Er is te weinig vraag naar veulens / niet-opgeleide jonge paarden.  
- Er zijn geen goed geschoolde paarden beschikbaar. 
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4. Fokbeleid 2020-2027  
 
Het fokbeleid moet zich in de komende periode richten op de volgende 
doelen: 
 

- Het Groninger paard moet naar statutaire omschrijving een zwaar 
warmbloedpaard zijn, met een aansprekend en typisch voorkomen.  

- Het Groninger paard heeft een goede stap, een vlotte draf en een 
functionele galop. 

- Het Groninger paard is gezond, sober en duurzaam (over een lange 
periode gezond en bruikbaar/inzetbaar). 

- Het Groninger paard heeft een eerlijk karakter. 
- Het Groninger paard is aantoonbaar betrouwbaar. 
- Het Groninger paard is breed inzetbaar. 
- Er zijn voldoende goede Groninger paarden beschikbaar om de 

markt te bedienen. 
- Het Groninger paard is betaalbaar. 

 
Het Groninger Paard moet een merk worden, opdat het door zijn 
bijzonder voorkomen en karakter interessant is voor de markt.    

Fokdoel en samenhang hiervan met de reglementen moeten steviger 
verankerd worden in de vereniging. Het beleid moet ertoe leiden dat in 
2030 de populatie is vergroot tot 2000 paarden, en dat minimaal 25 
dekhengsten met een brede bloedspreiding beschikbaar zijn. (FAO richtlijn 
voor inteelt) 
 

5. Aanbevelingen 
 
5.1 Bestuur en vereniging 
 

- Promoot het “merk” Groninger en zorg dat het een duidelijk type is 

qua exterieur, karakter, gezondheid en veelzijdigheid  
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- Bevorder contacten en uitwisseling met verwante stamboeken, en 

met stakeholders5.  

- Richt een archief in voor het behoud van de historie.  

- Bevorder stamboekopname van paarden uit de veulenboeken in 

het hoofdboek.  

- Beschouw keuringen als het visitekaartje van de vereniging, 

organiseer alleen keuringen bij voldoende deelname en kwaliteit. 

- Faciliteer contact met en tussen paardenhouders door lezingen, 

fokkerscursus, excursies en bezoek aan keuringen van verwante 

stamboeken.  

- Bevorder de oprichting van een stichting voor het aanbieden van 

collectieve opfok, africhting, en afzet (bijlage).  

 
5.2 Stamboekreglement en keuringsreglement 
 

- Voorzie het stamboekreglement van een inleiding die het doel en 

de opzet van het reglement verduidelijkt.  

- Stem de reglementen beter op elkaar af en actualiseer deze op 

basis van de huidige regelgeving.  

- Breng de paarden uit het Sportboek in een aparte keuringsrubriek.  

Stel hiervoor een commissie in en besluit hierover op de volgende 

ALV.  

 
  

                                                           
5 O.a. Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Provincie Groningen 
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5.3 Foktechnische commissie (FTC) 
 
De FTC moet fungeren als uitvoerend comité voor het fokbeleid, en moet 
beschikken over kennis, autoriteit en de onvoorwaardelijke steun van het 
bestuur.  
 
Richt de FTC in voor: 
 

- Het actief zoeken naar voor de fokkerij geschikte paarden uit 

verwante stamboeken, de genenbank en beschikbaar 

diepvriessperma. 

- Het uitwerken van het fokbeleid in een jaarplan. 

- Het geven van adequate (dek)adviezen op basis van het jaarplan. 

- Het analyseren en vastleggen van de gezondheidsaspecten van de 

populatie. 

- Het reglementair omschreven toezicht op de 

stamboekadministratie. 

- Het tijdig afhandelen van adviesvragen. 

- Voorzie in monitoring van de populatie los van keuringen (veulen / 

stalbezoek). 

 
Laat de inspecteur hierover jaarlijks op de ALV verslag uitbrengen. 
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5.4 Karakter en bruikbaarheid 
 

- Ontwikkel een eenvoudige bruikbaarheidsproef.  

- Ontwikkel een proef om veelzijdigheid en karakter te beoordelen 

voor graadverhoging en predicaat. 

- Ontwikkel een uitgebreide bruikbaarheidsproef voor dekhengsten, 

inclusief een observatieperiode. 

Stel hiervoor een commissie in besluit hierover op de volgende ALV. 
 
5.5 Gezondheid  
 

- Ontwikkel een voor fokkers en de FTC beschikbare database voor 

het registreren van de gezondheidsaspecten van alle dieren in het 

stamboek.  

- Kijk pro-actief naar gezondheid: mogelijke bedreigingen als 

zomereczeem, verbeend hoefkraakbeen etc.  

- Stel leden van de vereniging verplicht gebreken van ieder paard te 

laten registreren. 

Laat de FTC hierover voorstellen doen en besluit hierover op de volgende 
ALV 
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5.6 Promotie 
 

- Bevorder de opkomst van gebruikers op de keuringen 

- Zet alleen Groninger paarden in bij promotie-activiteiten als de 

kwaliteit en veelzijdigheid van het paard op niveau gepresenteerd 

kunnen worden. 

- Belast een bestuurslid en een vaste commissie specifiek met 

promotie en communicatie. 

 
5.7 Financiën 
 
Op basis van een jaarplan van de FTC kunnen financiële middelen van de 
vereniging worden ingezet voor: 
 

- Ontwikkelen van de database gezondheid. 
- Stimuleren van de inzet van hengsten uit verwante stamboeken. 

 
De aangeboden proeven, lezingen en cursussen moeten kostendekkend 
georganiseerd worden, de kosten voor bestuur en FTC worden uit de 
lopende begroting gefinancierd. Op de begroting wordt vanaf 2020 een 
post fokbeleid opgenomen. 
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6 Verantwoording 
 
De samenstellers van dit fokbeleidsplan zijn gestart met de notitie “naar 
een fokbeleidsplan” uit april 2019, daarin werd een opsomming gegeven 
van reeds bekende en nog onbekende grootheden die nader onderzocht 
moesten worden. Onderdeel van het proces was onder meer een 
telefonische enquête naar fokbereidheid onder merriehouders, een 
onderzoek naar afzetmogelijkheden en prijzen, gesprekken met de 
nationale politie en het koninklijk staldepartement.  
 
Verder is met diverse personen gesproken binnen en buiten de 
vereniging die de samenstellers van veel achtergrondinformatie hebben 
voorzien. Het achterhalen van achtergronden en gegevens uit het 
verleden bleek bijzonder lastig, uiteindelijk bleek er toch nog veel 
materiaal beschikbaar te zijn. 
 
Om de bevindingen op juistheid te controleren is een conceptversie 
voorgelegd aan een aantal  bronnen, en aan de FTC, verder zijn twee 
conceptversies in het bestuur besproken. Het bestuur heeft op 7 oktober 
2019 de aanbevelingen overgenomen. 
 
Voorafgaand aan de ledenvergadering van 26 oktober 2019 is het plan 
samen met de agenda toegezonden aan de leden, en is verzocht om 
schriftelijk commentaar voorafgaand aan de ALV. De ontvangen 
commentaren zijn op 22 oktober 2019 in een bestuursvergadering 
besproken, en hebben niet geleid tot aanpassing van het aan de leden 
voorgelegde fokbeleidsplan. Het fokbeleidsplan is op de 
ledenvergadering van 26 oktober 2019 behandeld, en blijkens de 
concept-notulen bij handopsteken geaccepteerd. 
 
In 2022 is door een nieuw bestuur een commissie fokbeleid ingesteld, 
deze heeft het fokbeleidsplan nogmaals beoordeeld, de getalsmatige 
inhoud geactualiseerd, tekstuele verduidelijkingen aangebracht en een 
toevoeging gemaakt ten aanzien van de inzet van diepvries sperma en 
de genenbank (onder 5.3). 
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- Haaijer, N.J. Keuringsbeleidsplan 1996 
- Folder GrP 1982 
- Jaarrapportages Vereniging het Groninger Paard (deels als bijlage) 
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- Kats, Peter (paardenhouder en vmlg bestuurslid GrP) 
- Lasker, Marcel (paardenhouder, africhter en vmlg bestuurslid GrP) 
- Migchels, Harm (vmlg inspecteur GrP) 
- Smit, Gert (fokker) 
- Tonckens, Jan (vmlg Bestuurslid GrP) 
- Van der Burg, Aart (fokker, vmlg bestuurlid GrP) 
- Van den Berg, Dick (fokker en hengstenhouder) 
- Visser, Eduard (paardenhouder) 



 

22 van 31  V23-05-2022 

- Vries, Paul de (dierenarts) 
- Warringa, Minka (fokker en dierenarts) 
- Zwarteveen, Jacob (fokker en hengstenhouder zwaar warmbloed) 
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8 Bijlagen 

Beschrijving stamboeken 
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Onderzoek merriehouders 
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Jaarrapportages samenvatting 

 

Inschrijving in de verschillende boeken, op basis van registratie en stamboekopname. In deze periode 
geboren paarden werden vanaf 1982, de oprichting van het stamboek geregistreerd in de 
veulenboeken GrPo (origineel register) en GrPg (gemengd register) Dit was ook op basis van 
bloedvoering en type. Daarna werden de paarden na stamboekopname op minimaal driejarige 
leeftijd opgenomen in sGrPo en sGrPg.  

Vanaf 1995 werden paarden geregistreerd in de veulenboeken GrPs, GrP.f en GrP.sp, en GrPh op 
basis van bloedvoering. Op minimaal driejarige leeftijd worden ze opgenomen in GrPS, GrPF en 
GrPSp en ook weer in het GrPH opgenomen. Ook is er vanaf 2004 ongeveer dat de ruinen 
opgenomen kunnen worden in het stamboek. Toch blijkt uit beide tabellen dat een groot gedeelte 
van de paarden in het veulenboek blijft staan.  

In 2010 zijn de paarden van het NeWP opgenomen in onze stamboeken. Ze nemen de bloedvoering 
mee, maar om opgenomen te worden in onze boeken, zullen ze nog op een stamboekkeuring 
moeten verschijnen.  

GrPS GrPF GrPh sGrPo GrPo sGrPg GrPg NeWP GrP
1963-1994 10 3 37 166 163 34 121 15 23
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GrPS GrPs GrPF GrPf GrPSp GrPsp GrPH GrPh GrPav sGrPo GrPo NeWP GrP
vanaf 1995 168 164 182 259 88 141 18 54 21 1 2 115 203
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Geboortejaar van de geregistreerde paarden vanaf 1982, oprichting van het stamboek. 
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Naar een fokbeleidsplan 
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Overwegingen collectieve opfok 

 
Overwegingen voor collectieve opfok 
 
Zoals al in de algemene ledenvergadering in april 2019 is geopperd, zou een 
oplossing voor kwaliteitsverbetering en vermeerdering van het bestand een 
vorm van stoeterij (fokcentrum) kunnen zijn. De overweging is dat meer leden 
bereid zijn te fokken als zij ontzorgt worden van opvoeding en opfok van jonge 
paarden. Collectieve opfok bespaart kosten, en geeft kansen om de kwaliteit van 
opvoeding en scholing te verbeteren. 
 
Een mogelijkheid is het opkomen van veulens door een op te richten stichting. 
De stichting doet de opfok, voert doorlopend selectie uit, en biedt de dieren aan 
op keuringen. Verder zorgt de stichting voor scholing en afzet.  
 
De paarden worden collectief opgefokt, opgevoed, getraind en beleerd. 
Vanaf het vierde jaar aangereden en aangespannen beleerd. Verkoop van 
beleerde en bruikbare paarden vanaf het vijfde jaar. 
 
Het financiële risico ligt bij de stichting. 


