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Onderwerp Omschrijving/doelstelling wie planning 

Herformulering Fokdoel  Iedere 10 jaar wordt het KFPS-fokdoel herzien. In het nieuwe fokdoel zullen onder 
meer het fok- en sportdoel geïntegreerd worden (R1, R2, R4) 

FR Apr. 20 

Pilot: laten vervallen tweede 
beoordeling van jonge 
hengsten in de kooi 

Beoogd wordt, meer hengsten aan te wijzen voor het verrichtingsonderzoek. De 
instructiedagen zullen meer benut worden als selectiemoment. Hiermee wordt 
meer gewicht gelegd op de sportaanleg beoordeeld onder het zadel en 
aangespannen en minder gewicht gelegd op de voorspelling van sportaanleg 
middels de beoordelingen aan de hand en vrij bewegen. De bezichtigingen aan 
de hand en in de kooi hebben primair als doel te selecteren voor exterieur en 
correctheid van bewegen. Hierdoor wordt meer rechtsreeks op het fokdoel 
(sportaanleg) geselecteerd. De doelstelling is niet om hiermee meer hengsten 
goed te keuren, maar de kwaliteit te verbeteren. (R3) 

HKJ 

FR 

Jan. 20 

Onderzoek naar 
trainingsbelasting in het 
Centraal onderzoek 

Middels hartslag- en lactaatmetingen in het Centraal onderzoek zal onderzocht 
worden in hoeverre het trainingsschema in het CO verder geoptimaliseerd kan 
worden. (R4) 

HKJ 

FR 

Sept. 20 



Onderzoek stimuleringsfonds 
ET/ICSI 

Vastgesteld is, dat als de top van de merriepopulatie beter benut zou worden, de 
genetische vooruitgang een stuk hoger kan komen te liggen. ET en ICSI zijn 
hiervoor uitgesproken mgelijkheden. Nu is de combinatie van hoge kosten en 
teleurstellende kosten reden voor beperkte toepassing van deze technieken 
binnen het KFPS. Een stimuleringsfonds zal bijdragen tot een betere benutting van 
topmerries. (R5) 

FR Apr. 20 

Resultaat aanlegtesten 
koppelen aan het predicaat 

Van een te klein deel van de merriepopulatie zijn sport(aanleg)gegevens bekend. 
Het koppelen van een (positief) resultaat aan het predicaat zal hiervoor een 
stimulans zijn. (R7) 

FR Nov. 19 

Introductie totaalindex Een totaalindex, waarin naast de fokdoelkenmerken het verwantschap wordt 
opgenomen, leidt tot een meer evenwichtige selectie, waarbij de inteelt niet 
(extra) toeneemt. Het vergemakkelijkt ook het publiceren van gerankte 
indexlijsten, hetgeen het gebruik van fokwaarden nader zal stimuleren. (R6, R12, 
R13) 

MT Dec. 19 

Introductie van fokwaarden 
voor sport 

De fokwaardeschatting voor sportaanleg vindt nu alleen plaats op basis van 
gegevens uit de aanlegtesten. Nu we beschikking hebben over de hoogste 
standen van paarden uit de competitiesport, kunnen hiervoor ook fokwaarden 
geschat gaan worden. (R6, R8) 

MT Dec. 20 

Introductie van fokwaarden 
voor karakter 

Op basis van de tijdens de ABFP-testen verzamelde karakterscores zullen 
fokwaarden geschat gaan worden. Gekeken zal worden hoe de 
betrouwbaarheden van de fokwaarden verder verhoogd kunnen worden. (R6, R9) 

MT 

FR 

Nov. 19 

Beweging aan de hand en in 
aanlegtesten integreren in 
fokwaardeschatting 

De laatste jaren ligt bij de fokkers ten aanzien van de hengstenkeuze meer nadruk 
op hengsten die goede paarden geven in de keuringsring en minder op hengsten 
die goede gebruikspaarden leveren. Fokwaarden voor exterieur (inclusief de 
beweging aan de hand) en fokwaarden voor sportaanleg werden tot dit moment 

MT Dec. 19 



gescheiden weergegeven. Deze fokwaarden zullen voortaan geïntegreerd 
worden, waarbij de beweging in de aanlegtesten als fokdoelkenmerk wordt 
aangeduid en de beweging aan de hand als ‘voorspeller’ van de beweging in 
het gebruik. Hierdoor zullen de gegevens uit de aanlegtesten zwaarder 
ingewogen worden. De hengstenkeuze zal hierdoor meer bijgebogen worden ten 
gunste van hengsten die goede gebruikspaarden geven. (R3, R6) 

Herintroductie 
Hengstencompetitie 

Er zal in 2020 een nieuwe Hengstencompetitie worden opgestart. Hiermee wordt 
beoogd: 1) meer informatie over sportaanleg tbv hengstenkeuze fokkers; 2) 
vergroten van affiniteit met sport onder de fokkers. (R3, R16) 

FR Apr. 20 

Onderzoek levensduur De resultaten van het onderzoek naar levensduur van het Friese paarden en het 
schatten van genetische parameters zal in 2020 afgerond worden. Op basis 
hiervan zal gekeken worden welk vervolgonderzoek zal opgestart moeten worden 
en hoe deze in het fokprogramma van het KFPS geïmplementeerd kunnen 
worden. (R6, R10) 

MT 

FR 

2020 

Uitbouwen Friesian Proms Op basis van de kaartverkoop van Friesian Proms 2020 zal de afweging gemaakt 
worden om te kijken of dit programmaonderdeel van de Hengstenkeuring verder 
uitgebreid kan worden. Hiermee wordt onder meer beoogd het financiële 
resultaat van de HK verder te voorzien van impulsen. (R19) 

MT Apr. 20 

Introductie MijnKFPS-App Middels een App kunnen fokkerijgegevens uit MijnKFPS beter ontsloten worden. 
(R21, R25) 

MT 2020 

Ontwikkelen van een boek met 
basiskennis voor beginnende 
fokkers 

Het kennisniveau van beginnende fokkers ligt lager dan eerder het geval was. 
Voor buitenlandse leden was er reeds een boek met basiskennis over fokkerij, 
verzorging, gezondheid, etc. Er zal een nieuw boek worden gemaakt, ook in het 
Nederlands, dat aan beginnende fokkers (gratis) wordt aangeboden. (R22, R24, 
R28). 

MT 

Red 

Jan. 20 



Integratie fokverenigingen en 
regio 

Met een integratie van regio’s en fokverenigingen wordt beoogd: 1) beter bereik 
van leden; 2) veiligstellen continuïteit fokverenigingen; 3) verminderde ‘workload’ 
fokverenigingen. (R26, R28). 

LR 

De12 

MT 

Apr. 20 

Nieuwe opzet Cursus 
Beoordelen Fries paard 

De Cursus Beoordelen Fries paard wordt zowel inhoudelijk als qua lesprogramma 
herzien. Daarnaast zal het cursusboek herschreven worden, mede ook gebaseerd 
op het nieuwe fokdoel en een volledig nieuwe ‘look en feel’ krijgen. (R24, R28) 

Insp 

MT 

Jan 20 

Website meer aanpassen op 
nieuwe fokkers 

Het kennisniveau van beginnende fokkers ligt lager dan eerder het geval was. In 
principe is op de KFPS-site alle informatie voorhanden om als beginnende fokker 
aan de slag te gaan. Deze informatie kan echter overzichtelijker en toegankelijker 
aangeboden worden. De site zal hierop aangepast worden. (R22, R24, R28) 

MT Jul. 20 

Fokken promoten in KFPS-
media 

Het fokken an sich zal meer aandacht krijgen in de KFPS-media (Phryso, 
Phryso.com). Dit gaat niet allen om de zogenaamde ‘topfokkers’, maar ook 
beginnende fokkers, jonge fokkers, etc.). (R28) 

MT 

Red 

2020 

Later keuren zogende Ster- en 
Kroonmerries 

Jaarlijks blijven 150 merries gust met als reden zich beter te presenteren op 
keuringen, tbv promotie naar Kroon en Model. Dit gaat ten koste van de fokkerij in 
kwantitatieve zin, maar vooral ook in kwalitatieve zin. Er zal een voorstel 
geformuleerd gaan worden, dat voorziet in een later tijdstip (oktober) van keuren 
voor zogende merries. (R28) 

Insp 

FR 

De12 

Apr 20 

 


