
 

 Uitnodiging 

 

www.vlaanderen.be/landbouw 

Het Departement Landbouw en Visserij,  

PaardenPunt Vlaanderen en de Provincie Limburg 

organiseren 

 

op maandag 1 oktober 2018  

 

STUDIEAVOND: PAARDENHOUDERIJ 

“Fokken zonder gokken?” 
 

       

 

Het kiezen van de juiste hengst-merriecombinatie lijkt in de paardenfokkerij een gevoelsmatige kwestie te 
zijn. Toch is er heel wat informatie ter beschikking voor fokkers om hen te helpen bij het kiezen van een 
geschikte hengst voor hun merrie. Ook voor de paardenhouder is deze informatie zeer relevant, zeker bij 
de aankoop van een geschikt paard. Daarnaast zijn er de laatste jaren nieuwe voortplantingstechnieken 
ontwikkeld die de fokkerij een extra versnelling geven. 

Om fokkers en paardenhouders beter te informeren, richten we deze studieavond in waarbij dieper wordt 
ingegaan op de informatie die beschikbaar is. 

• wedstrijdresultaten van de hengst, de merrie en verwanten 

• exterieurbeoordelingen tijdens stamboekkeuringen 

• informatie over erfelijke gebreken, aanleg voor prestaties, kleurvererving,… 

• fokwaardeschattingen 

• moderne voortplantingstechnieken 

• … 
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PROGRAMMA 

 Inleiding  
Nicole Vreys - namens de dienst Landbouw en Platteland van de provincie Limburg 

 
 FOKWAARDESCHATTING BIJ SPORTPAARDEN: van wedstrijddata tot genomica 

Dr. Steven Janssens - KU Leuven – Departement Biosystemen – Onderzoeksgroep Huisdierengenetica 
 

 TOOLS VOOR EEN GESCHIKTE HENGSTENKEUZE 
Inge Meurrens - Medewerker fokkerij Belgisch Warmbloedpaard vzw 

 

 AANDACHTSPUNTEN BIJ HET MAKEN VAN KEUZES IN DE FOKKERIJ   
Tom Lemmens - Zangersheide - verantwoordelijk voor het fokkerijprogramma 

 

 MODERNE VOORTPLANTINGSTECHNIEKEN:  hoe passen deze in onze fokkerij en wat mogen we er 
van verwachten 
Prof. Dr. Peter Daels - UGent – Faculteit Diergeneeskunde 

 

WANNEER & WAAR 

Maandag 1 oktober 2018 | 19u30 – 22u30 | Provinciehuis Limburg | Boudewijnzaal 

Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt | Parking Boudewijnzaal bereikbaar via Bosstraat 

INSCHRIJVEN  

Deelname is GRATIS, maar gelieve in te schrijven via deze inschrijvingslink 

Eventueel kan er ook ter plaatse ingeschreven worden. Maar om alles vlot te laten verlopen, willen we u vragen om tijdig in te schrijven! 

MEER INFORMATIE 

Hanne Geenen | Departement Landbouw en Visserij | hanne.geenen@lv.vlaanderen.be | 0499/54 16 88  

Jan Eskens | Departement Landbouw en Visserij | jan.eskens@lv.vlaanderen.be | 0499/94 96 03  

Carine Luys | PaardenPunt Vlaanderen | carine@paarden.vlaanderen | 016/44 20 00 

Jan De Boitselier | PaardenPunt Vlaanderen | jan@paarden.vlaanderen | 016/44 20 01 

Nicole Vreys | Provincie Limburg | nicole.vreys@limburg.be | 011/23 74 48 

 
Alle voorlichtingsactiviteiten van het Departement Landbouw & Visserij vindt u op:  

www.vlaanderen.be/landbouw/agenda 
 

 

 
 

Uitschrijven op mails rond dit type evenementen kan door te antwoorden op deze mail, met als onderwerp ‘uitschrijven’ 
U kan onze privacyverklaring terugvinden op  www.vlaanderen.be/landbouw/privacy. V.U. Patricia De Clercq 

http://lv-vlaanderen.be/vrn_inschrijvingen/inschrijving.php?e=98
mailto:hanne.geenen@lv.vlaanderen.be
mailto:jan.eskens@lv.vlaanderen.be
mailto:carine@paarden.vlaanderen
mailto:jan@paarden.vlaanderen
mailto:nicole.vreys@limburg.be
http://www.vlaanderen.be/landbouw/privacy

