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Beste leden, 
 
Het stamboek is eindelijk af en online! Andere onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: uit het 
stamboek verwijderde dieren; een cursus exterieurbeoordeling in Schotland; publicatie van 
het artikel ‘Pleidooi voor de Exmoorpony’ dit najaar en het maken van een 
exterieurbeoordelingsboekje.  
 
Stamboek online 
Het heeft even geduurd voordat het stamboek af was, omdat iedereen zijn gegevens moest 
aanleveren en daarnaast sommige bestanden nog moesten worden omgezet in Excel.  
 
Leden van het Samenwerkingsverband kunnen inloggen door op onze site 
(www.exmoorpony.nl) naar de link Stamboek te gaan en onderaan de pagina op het woord 
hier te klikken. Vervolgens wordt tweemaal gevraagd om een gebruikersnaam en password. 
Dat zijn: 
 
Gebruikersnaam: <username> 
Wachtwoord: <password> 
 
Vervolgens opent de Excelfile waarin de gegevens staan van Exmoorpony’s die in het 
stamboek zijn opgenomen. Het stamboek zal jaarlijks worden geüpdate. 
 
Uit het stamboek verwijderde dieren 
Helaas bleek een van de onlangs door It Fryske Gea geïmporteerde hengsten witte haren op 
het voorhoofd te hebben. Zoals iedereen wel weet is dit een ongewenst kenmerk, dat we 
proberen uit te bannen. Niet iedereen kan zo maar alle merries met witte bles in één keer 
wegdoen, maar van een fokhengst is dit echt niet acceptabel. It Fryske Gea heeft deze hengst 
daarom aan een particulier verkocht, die er niet mee zal fokken. Uiteraard is dit dier uit het 
stamboek verwijderd. Gelukkig zijn de twee andere door It Fryske Gea geïmporteerde 
hengsten van goede kwaliteit.  
 
Daarnaast heeft Taurus Vee, aan de hand van hun fokregistratie en met hulp van Eveline 
Hoppers (stagiaire bij Faunaconsult) en ondergetekende, alle niet raszuivere Exmoorpony’s 
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getraceerd en verwijderd uit het stamboek. Het gaat om kruisingen van Konik x Exmoor en 
hun nakomelingen in het gebied Kraaijenbergse Plassen. Uiteraard zijn alleen de dieren die 
met zekerheid raszuiver zijn opgenomen in het stamboek.     
 
Cursus exterieurbeoordeling bij de Engelse Exmoor Pony Society 
Op uitnodiging van de Engelse Exmoor Pony Society gaan Grietje Lenstra en ondergetekende 
dit najaar naar Schotland voor een verkorte cursus in exterieurbeoordeling. Wie mee wil kan 
contact opnemen met ondergetekende. Het doel van de cursus is het krijgen van een beter oog 
voor de oorspronkelijke primitieve kenmerken, zodat er bij selectie van fokdieren voor de 
meest primitieve kan worden gekozen. Uiteraard blijven primitieve eigenschappen als 
gehardheid en resistentie voor ziektes als staart- en maneneczeem de belangrijkste 
eigenschappen waarop we selecteren.   
 
Publicatie artikel ‘Pleidooi voor de Exmoorpony’ 
In navolging op het vorig jaar gepubliceerde artikel ‘Pleidooi voor de Exmoorpony’ (te 
downloaden vanaf onze website), zal er waarschijnlijk eind 2009 een artikel verschijnen in het 
tijdschrift Zoogdier. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de bewijzen die er zijn voor de 
directe afstamming van de Exmoorpony van de wilde Europese oerpony.  
 
Het exterieurbeoordelingsboekje 
Ondanks het feit dat recent DNA onderzoek heeft aangetoond dat de Exmoorpony, samen met 
het Przewalskipaard, de best bewaarde wilde oerpony’s zijn, zien we af en toe Exmoorpony’s 
met duidelijke gedomesticeerde kenmerken (o.a. witte aftekening op voorhoofd). We moeten 
dus blijven selecteren op wilde kenmerken. In de eerste plaats gaat het om het behoud van 
wilde eigenschappen als gehardheid, sterke hoeven, een hoge mate van zelfredzaamheid en 
een geringe vatbaarheid voor ziekten. Doordat we onze dieren in natuurgebieden houden, 
vindt er al natuurlijke selectie op deze wilde eigenschappen plaats. Daarnaast willen we 
dieren met overduidelijke domesticatiekenmerken als witte haren op het voorhoofd uitsluiten 
van ons stamboek.  
 
We hadden in de vorige nieuwsbrief al aangekondigd dat we een boekje willen maken, waarin 
aan de hand van voorbeeldfoto’s wordt verduidelijkt welke raskenmerken de wilde 
Exmoorpony van nature heeft en welke niet. We gaan daarbij uit van de rasbeschrijving, zoals 
die eind 1800 aan de hand van wilde Exmoorpony’s is opgesteld. Momenteel zijn we druk 
bezig met het maken van dit boekje. 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Hovens 


