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V

eel fokkers besteden de opfok van
hun veulen tot en met ongeveer drie
jaar uit aan een professioneel opfokbedrijf. Op deze bedrijven lopen
paarden veelal in koppels van 10 tot 20 stuks,
waarbij de dieren naar leeftijd en geslacht
worden ingedeeld. In de meeste gevallen brengt
u een jong onzeker dier weg en haalt u na
verloop van tijd een gezond en levenslustig
paard op. Klaar om aan het werk te gaan. Wat
mag u van een professioneel opfok bedrijf
verwachten?

Opfokovereenkomst
Het is van belang om vóóraf uw verwachtingen
over de wijze van opfok van uw jonge dier goed
te communiceren met de opfokker. Hoe vaak
komen de paarden buiten, wat is het rantsoen,
maar ook hoe vaak ze ontwormd en bekapt worden. Nog beter is om deze verwachtingen goed
vast te leggen in afspraken, zodat beide partijen
weten waar ze aan toe zijn. Op internet zijn vele
voorbeelden van opfokovereenkomsten te
vinden; de FNRS opfokovereenkomst geeft
goede handvatten.
In deze opfokovereenkomst worden zaken
beschreven over de verzorging, waaronder het
enten, het voeren, het toezicht en op welke
wijze er ontwormd wordt. Met name dit laatste
is erg belangrijk geworden in Nederland, nu er
relatief veel paarden op een geringe oppervlakte en veelal dezelfde grond worden gehouden.
We zien als advocatenkantoor veel zaken over
jonge paarden die worminfecties of blessures in
de opfok oplopen. Met alle gevolgen van dien.
In het verleden zagen veel paardenhouders
wormmiddelen als een onschuldig middel.
Helaas is niets minder waar. Wormmiddelen
kunnen de nodige bijwerkingen veroorzaken
voor de bodemgesteldheid, de biodiversiteit en
het dier zelf. Zo ook dat niet alleen mestonderzoek, maar nog verschillende andere factoren
een rol spelen bij het bepalen welke wormkuur
op dat moment het beste is voor het paard.
Hierbij dient met name gedacht te worden aan
worm resistentie, de individuele gevoeligheid
van het paard, de medische historie, de preventieve maatregelen die genomen worden, de
manier waarop het paard gehouden wordt, het
weidemanagement, het aantal dieren op de
locatie en de wormbelasting. Voorwaar een
heleboel aspecten die kunnen bijdragen aan het
voorkomen van, althans de wormdruk zo veel
mogelijk te verlagen. Dat dit van belang is blijkt
uit diverse uitspraken door de rechter.

Preventieve maatregelen
Zo dient het opfokbedrijf voldoende preventieve
maatregelen te treffen om worminfecties bij de
paarden te voorkomen. Eén daarvan is het
weidemanagement, omdat paarden een
worminfectie meestal oplopen tijdens het
grazen in de wei. Weidemanagement ziet onder

We zien veel zaken over
worminfecties in de opfok
andere op een beweidingsplan, vaak tussendoor
gemaaid of geweid met koeien of schapen,
zodat de jonge paarden in een schoon weiland
komen. In weiden die extensief beweid worden
is het niet noodzakelijk om mest te verwijderen.
In kleinere intensief begraasde weiden is het wel
noodzakelijk de mest eenmaal per dag te
verwijderen.
Nu alleen een dierenarts ontwormmiddelen mag
afgeven aan een paardenhouder, is het van
belang dat hij of zij de kennis van de aanwezige
paarden en het opfokbedrijf heeft. De dierenarts
heeft namelijk op dit punt beroepsmatig een
verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat als daaraan niet door hem of
haar wordt voldaan, er een tuchtrechtelijke
verwijtbaarheid kan optreden.

Uit de praktijk
Partij X houdt zich bedrijfsmatig bezig met het
opfokken van paarden. Partij Y biedt meerdere
veulens ter opfok aan bij partij X. Partijen sluiten
een opfokovereenkomst.
In de opfokovereenkomst is een bepaling
opgenomen dat partij X bepaalt of een veulen
medische verzorging of behandeling door een
dierenarts nodig heeft.
Op enig moment belt partij X dat één van de
veulens sinds een paar dagen ziek is. Het dier is
niet fit, vermagerd, uitgedroogd en heeft
diarree. Het veulen wordt met koliekklachten
aangeboden bij een dierenarts. De dierenarts
geeft het veulen een infuus waardoor het zou
moeten herstellen, nu hij een operatie te risico
vol acht. Er wordt met partij Y, de eigenaar,
besloten tot euthanasie. Een ander veulen van
partij Y wordt enige tijd later ziek en wordt met
diarreeklachten aangeboden bij de dierenarts.
Na mestonderzoek blijkt dat dit veulen rode
bloedwormen heeft. Partij X meldt dit eerst niet
bij Partij Y, doch laat het veulen ontwormen.
Weken later wordt de eigenaar geïnformeerd als
het veulen zienderogen achteruit gaat. De
rechter is hierbij van mening dat door de late
melding aan de eigenaar een kans op een betere
uitkomst voor het veulen verloren is gegaan,
waardoor partij X aansprakelijk is voor de schade
die Y daardoor lijdt.
Tot slot. Het opfokken van een jong paard tot
een kampioen is geen sinecure. Belangrijk is dat
het paard in de jeugd de juiste verzorging krijgt.
Deze investering in uw paard en goede afspraken met de opfokker komt de duurzaamheid
van uw jonge paard ten goede. De kosten gaan
daarbij voor de baat uit.
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