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Samenwerkingsverband Exmoorpony 

Tegelseweg 3 

    5951 GK Belfeld 

   tel: 077-4642999 

e-mail: info@faunaconsult.nl 

www.exmoorpony.nl 

 

 

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Exmoorpony februari 2016 

 

Belfeld, 15 februari 2016 

Beste leden, 

 

We starten deze nieuwsbrief met een stukje over de eerste Exmoorpony’s die waarschijnlijk 

ooit in Nederland (en Vlaanderen) liepen. Vervolgens is er een oproep om mee te doen aan de 

gezamenlijke import van nieuwe bloedlijnen en een oproep voor deelname aan de ledendag. 

Hierna volgen berichten over de Onlanden, over een tweede groep Exmoors die naar Tsjechië 

is gegaan en een stukje over ons lid Gradiënt. Na de vraag om stamboekgegevens aan te 

leveren, volgen de rubriek ‘De foto’, de jaarcijfers van 2015 en de begroting voor 2016. 

 

Hans Hovens, voorzitter 

 

De eerste Exmoors in Nederland 

In de nieuwsbrief van december 2014 werd verteld dat het Noorder Dierenpark (tegenwoordig 

Dierenpark Emmen) waarschijnlijk als eerste in Nederland (en Vlaanderen) startte met 

Exmoorpony’s. Deze informatie kwam van David Brewer (President Exmoor Pony Society). 

Navraag bij de Dierenpark Emmen leverde geen verdere informatie op, omdat het oude 

dierentuinarchief tijdens een brand ooit is vernietigd.  

 

 

De eerste Exmoors in het Noorder Dierenpark (Foto: Willem Sjuck Johannes Oosting, voormalig 

directeur en oprichter Noorder Dierenpark. 
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Naar aanleiding van het stukje in de nieuwsbrief meldde Jan Oosting zich onlangs echter met 

de volgende informatie: zijn vader, Willem Sjuck Johannes Oosting (1906-1983), oprichter en 

directeur van het Noorder Dierenpark van 1935-1970, importeerde direct na de oorlog als 

eerste uit Engeland een Exmoorpony omdat hij was geboeid door het oertype. In 1950 

importeerde hij nogmaals vier dieren, zodat er een kudde van vijf Exmoorpony’s ontstond. Hij 

maakte er de bovenstaande (helaas niet scherpe) foto van. De ansichtkaart vond Jan Oosting 

in de inboedel van de familie. Waarschijnlijk gaat het hier om een in Engeland gemaakte foto 

van de destijds geïmporteerde dieren.  
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Import van nieuwe bloedlijnen vanuit het Verenigd Koninkrijk 

Door: Jaap Mekel 

 

Momenteel is er meer vraag naar Exmoormerries dan dat er in Nederland en Vlaanderen aan 

aanwas is. Dat is heel mooi nieuws, want het betekent dat we er als Samenwerkingsverband in 

slagen de Exmoorpony meer op de kaart te zetten in natuurbeherend Nederland. Tegelijkertijd 

is duidelijk geworden dat zowel het aantal hengsten- als het aantal merriebloedlijnen in ons 

Samenwerkingsverband niet erg groot is.  

 

Op dit moment lopen er ongeveer 400 Exmoors in Nederland, grotendeels (op de vanaf 2007 

geïmporteerde hengsten na) zijn dit nakomelingen van slechts 6 merries. Van die 6 merries 

zijn er 4 die in de jaren ’80 door It Fryske Gea zijn aangeschaft voor begrazing. Dit zijn 

Hippophae 23/89 (geboren in 1968), Haddon Crocus 42/8 (geboren in 1985), Nightjar 49/23 

(geboren in 1984) en Murrayton Fornax 7/6 (geboren in 1984). Later hebben Ecoplan 

(waarschijnlijk in 1997) en Stichting Taurus (in 1998) elk een merrie uit Sababurg (Duitsland) 

gehaald, deze dieren hebben echter niet of nauwelijks nakomelingen gehad. 

 

In de nieuwsbrief van maart 2015 is al uiteengezet welke hengstenbloedlijnen er binnen het 

samenwerkingsverband aanwezig zijn (dat zijn de bloedlijnen 1B, 2B, 2C en 3C). In 

samenwerking met de Exmoorpony Society organiseren we nu op korte termijn een import 

van merries en hengsten vanuit Engeland en Wales. Hierbij wordt er bewust gekozen voor 

bloedlijnen die nog niet in ons Samenwerkingsverband aanwezig zijn. Momenteel hebben 

Natuurmonumenten, Stichting Taurus en Staatsbosbeheer Zeeland aangegeven dieren uit deze 

import te zullen afnemen.  

 

Het voordeel van deze gezamenlijke import is dat de veterinaire keuringen, transportkosten en 

dergelijke kunnen worden gedeeld. Indien u overweegt ook enkele unieke bloedlijnen te 

importeren, dan verzoeken we u zo snel mogelijk contact op te nemen met Jaap Mekel. Op 

moment van schrijven lijken de kosten rond de 500 pond per veulen te liggen (de informatie is 

onvolledig omdat we niet weten of offertes wel echt alle kosten zoals veearts, vergunningen 

e.d. dekken). Wij hebben goed in beeld welke bloedlijnen er ontbreken in Nederland en 

hebben goed contact met het Britse stamboek. Wanneer iemand mee wil doen bij een import 

en transport vernemen wij dat graag. Genoemde prijs gaat uit van een volle vrachtwagen. 

U kunt hierover contact opnemen met Jaap Mekel: info@mekeldewitteraaf.nl, tel: 06-

13276390.  

 

Ledendag 22 maart 2016 

Door: Jan Jelle Jongsma 

 

Ook dit jaar houden we weer een ledendag. Deze zal worden gehouden op dinsdag 22 maart. 

It Fryske Gea vangt dan de 40 Exmoors in de Ryptsjerker polder. Voor zover wij weten is dit 

de grootste groep Exmoors in Nederland. Het betreft 14 merries met hun veulens van 2014 en 

2015 en de hengst Apollo. Op gepaste afstand kunt u alles aanschouwen: chippen, 

inspecteren, veulens met moeders matchen, selecteren etc. Het bestuur en de 3 inspecteurs 

(Hans Hovens, Eva Koning en Jaap Mekel) zullen erbij zijn om uitleg te geven. 

  

U bent vanaf 11.00 van harte welkom bij het uitzichtpunt van De Ryptsjerker polder. Dit is te 

bereiken vanaf de weg Leeuwarden - Buitenpost, 3 km ten oosten van Leeuwarden naar het 

mailto:info@mekeldewitteraaf.nl
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noorden, richting Oenkerk. Vanaf de N355 ligt dit uitzichtpunt na anderhalve km aan de 

westkant.  

 

Deelname aan de ledendag is gratis, maar we willen wel graag dat u zich van te voren 

aanmeldt. Opgeven kan bij Hans Hovens: info@faunaconsult.nl. 

   

Exmoorpony’s in De Onlanden 

In de vorige nieuwsbrief (november 2015) werd al vermeld dat  Natuurmonumenten in 2016 

zal starten met een groep Exmoorpony’s in Natuurgebied De Onlanden. Dat men bij 

Natuurmonumenten enthousiast is over de komst van Exmoors blijkt uit dit 3,5 bij 2,5 meter 

groot spandoek, dat sinds kerstmis 2015 in de ontvangstruimte bij De Onlanden hangt.   

 

 

Het spandoek bij de Onlanden (Natuurmonumenten). 

 

Nog meer Exmoorpony’s vrijgelaten in Tsjechië 

In de nieuwsbrieven van december 2014 en maart 2015 maakten we al melding van het 

vrijlaten van een groep van 15 Exmoorpony’s in het natuurgebied Milovice (op circa 40 km 

van Praag). Volgens European Wildlife directeur Dalibor Dostal was dit één van de 

belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van natuurbescherming in Centraal Europa. Deze 

groep, bestaande uit 14 merries en 1 hengst werd vrijgelaten in een terrein van 40 ha groot.  

 

Op 17 december 2015 is er een tweede groep van 14 merries en 1 hengst vanuit Exmoor naar 

Tsjechië gebracht en vrijgelaten in een ander deel van hetzelfde natuurgebied. De tweede 

groep loopt gescheiden van de eerst vrijgelaten groep, op een terrein van 140 ha groot. 

mailto:info@faunaconsult.nl
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Wisent met de tweede vrijgelaten groep Exmoorpony's in Milosov, Tsjechië (foto: Photo: Vojtech Lukas) 

 

Exmoors van Gradiënt 

Door omstandigheden heeft ons lid Gradiënt na 2011 geen mutaties in hun Exmoorpony 

bestand door kunnen geven. Hierdoor is van de na 2011 door hen gefokte dieren niet duidelijk 

of het om zuivere Exmoorpony’s gaat en wat de ouders van de dieren zijn. De dieren die na 

2011 door Gradiënt zijn gefokt, kunnen daarom niet meer als Exmoorpony in het stamboek 

worden opgenomen. Gradiënt streeft ernaar voldoende gegevens aan te leveren voor opname 

van dieren die dit jaar geboren worden. Vervolgens kunnen bij inspectie goed bevonden 

dieren in het stamboek opgenomen worden. Gradiënt meldt dat vanaf 2011 tot nu geboren 

dieren als dood beschouwd kunnen worden. 

  

Oproep om gegevens voor het stamboek aan te leveren 

Door Lodewijk van Kemenade 

 

December vorig jaar is het bijgewerkte stamboek op onze website online gezet. We verzoeken 

ieder lid om de gegevens van de eigen dieren te controleren. Daarnaast verzoeken we ieder lid 

om de veranderingen in het Exmoorbestand over 2015 weer aan te leveren. Het gaat daarbij 

om nieuw geboren veulens, nieuw verworven Exmoorpony’s, afgevoerde dieren en om nieuw 

samengestelde fokgroepen. De gegevens kunnen worden aangeleverd via 

lodewijkvankemenade@gmail.com. Graag aanleveren voor 1 april 2016. Het is van belang 

om de gegevens in het juiste format aan te leveren. Dit format is te vinden op de website.  

Inloggen in het stamboek kan met username: <username> en wachtwoord: <password>. 

Vervolgens kunt u het stamboek kopiëren en alleen uw eigen gegevens met de mutaties 

doormailen. Graag de mutaties met een kleur aangeven.  
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De volgende gegevens dienen in Excel te worden aangeleverd: eigenaar, huidig terrein, naam, 

geslacht, geboortedatum, geboorteterrein, fokker, chipnummer, vader, moeder, 

aankoopdatum, keurmeester (goedgekeurd )en eventuele opmerkingen (b.v. wit haar, ziekten 

etc.). In de laatste kolom is de hengstenlijn toegevoegd, dit is altijd dezelfde als die van de 

vader van het betreffende dier (de hengstenlijn wordt dus van vader op kind doorgegeven). 

 

Het softwareprogramma dat is aangeschaft om de inteeltcoëfficient te berekenen, Breeders 

assistant for Horses, is niet gebruikt omdat nog niet alle afstammingsgegevens bekend waren. 

Nadat de gegevens van het fokseizoen 2015 zijn aangeleverd zijn er hopelijk voldoende 

gegevens per dier binnen om dit programma te kunnen draaien. 

 

De foto 

Door: Hans Hovens 

 

Op 19 januari inspecteerde ik drie merrieveulens en een hengstveulen in terrein De Grashut te 

Weert. Het Limburgs Landschap fokte deze dieren en Frank Ewalds en Leo Kuijpers (beiden 

van Limburgs Landschap) hadden de dieren al in de vangkraal staan toen ik arriveerde. Door 

de hengsten te vervangen door een onverwante hengst, zal het Limburgs Landschap 

(voorlopig) blijven fokken met Exmoors. Heeft u een leuke of mooie foto van Exmoorpony’s? 

Zend deze dan in voor de volgende nieuwsbrief. 

 

 
Frank Ewalds (links) en Leo Kuijpers (rechts) met Exmoors in de vangkraal bij de Grashut te Weert 

(Foto: Hans Hovens)  
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Jaarcijfers 2015 en begroting 2016 

Inkomsten Begroting 2016 Afrekening 2015 

Contributie € 650,00 € 630,00 

Sponsoring € 100,00 € 100,00 

Debiteuren   € 30,00 

Totaal inkomsten € 750,00 € 760,00 

      

Uitgaven     

ING rekening € 120,00 € 110,48 

Website € 100,00 € 100,00 

Reservering DNA onderzoek  € 250,00 

Heruitgave exterieurboekjes € 600,00 

 Totaal uitgaven € 1.100,00 € 460,48 

    

Groei eigen vermogen: - € 70,00 € 299,52 

 

 


