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Druk met groeien en   socialiseren

De jonge merries in de opfok komen iedere dag buiten, ook in de winter.
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Een schattig veulen groeit niet zomaar uit tot een sterke driejarige.  
Het belang van een goede opfok van jonge paarden wordt nog steeds 
onderschat, aldus Antoinette en Arjen Schrauwen. Zij leggen graag uit 
hoe zij de paarden op hun opfokstation een stabiele basis voor de rest 
van hun leven bieden. ‘Wij doen meer dan standaard, maar daar heeft 
een paard ook zijn leven lang profijt van.’
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Druk met groeien en   socialiseren

Net als het fokken van Friese 

veulens, is opfokken ook een 

vak apart. Antoinette en Arjen 

Schrauwen hebben van de opfok van 

Friese paarden hun specialisme gemaakt. 

De jonge Friese paarden komen op een 

leeftijd van ongeveer vijf maanden bij 

hen en gaan terug naar hun eigenaren 

wanneer ze tweeënhalf á drie jaar oud 

zijn. Via de eigenaar van dekhengst 

Andries 415 zijn ze toevallig in het vak 

gerold. Andries was net goedgekeurd en 

moest voor het afstammelingenonder-

zoek tien jonge hengsten laten zien.  

De eigenaar heeft Antoinette en Arjen 

benaderd om deze jonge hengsten op te 

fokken. Toen na markt onderzoek ook 

bleek dat er indertijd geen opfokstations 

in Zuid-Nederland gespecialiseerd waren 

in Friese paarden, was de keuze snel 

gemaakt: Antoinette en Arjen werden 

opfokkers. 

‘Friesans only’
Hoewel de keuze voor Friese paarden 

snel gemaakt was, hebben zij tijdens hun 

beginjaren wel enkele warmbloeden in  

de opfok gehad. ‘Mensen denken dat een 

paard gewoon een paard is, maar zo 

werkt het dus niet’, vertelt het echtpaar. 

Antoinette en Arjen Schrauwen: 'Opfok van Friese paarden is een specialisme.'
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‘Toen we nog warmbloeden in de opfok 

hadden, moesten we er na elke voerbeurt 

op toezien dat alle Friezen óók mochten 

eten.’ Voor Antoinette en Arjen staat het 

daardoor buiten kijf dat warmbloeden en 

Friezen niet samengaan. ‘Friesians only’ 

is dan ook hun slogan. Een andere reden 

om alleen Friese paarden aan te nemen is 

het verschil in gedrag. ‘Friese paarden 

laten bijvoorbeeld minder snel zien 

wanneer ze ziek zijn. Het vraagt speciali-

satie om dat te herkennen,’ vertelt Arjen 

terwijl Antoinette aanvult. ‘Wanneer een 

Fries paard ander gedrag dan normaal 

vertoont, moeten er meteen alarmbellen 

gaan rinkelen.’ 

Gelijkmatige groei 
Voor een jong paard is een gelijkmatige 

groei, met zo min mogelijk pieken en 

dalen, van essentieel belang. Wanneer 

deze gelijkmatige groei niet plaatsvindt, 

kan dit ernstige gevolgen hebben voor  

de ontwikkeling. Er is dan onder andere 

een verhoogde kans op spier- en ge-

wrichtsaandoeningen, zoals OCD.  

‘Een veulen komt hier op een leeftijd van 

vijf maanden. Vanaf die leeftijd is er in 

mindere mate sprake van een speendip. 

Als ze hier op een jongere leeftijd 

gebracht worden, zie je vaak dat ze 

terugvallen in de groei’, vertelt Arjen. 

Voeding speelt een belangrijke rol bij het 

optimaliseren van de groei. ‘De paarden 

kunnen dag en nacht kuilgras eten.  

Ons kuilgras en stro winnen wij overi-

gens zelf. Wij laten het kuilgras voor de 

paarden analyseren in een laboratorium 

zodat er krachtvoer op maat samen-

gesteld kan worden’, vult hij aan.  

Dit krachtvoer varieert vooral in calcium, 

fosfor en in het eiwitgehalte. Calcium is 

belangrijk voor gezonde botten, het 

functioneren van celmembranen en de 

regulatie van enzymen. Fosfor is ook  

een belangrijk bestanddeel van de 

botten. Daarnaast zijn eiwitten onmis-

baar voor het paard omdat deze bestaan 

uit onmisbare aminozuren, Veulens 

krijgen een andere samenstelling dan  

de enters en de twenters. De groei van 

een enter of twenter is namelijk wat 

gelijkmatiger, waardoor zij minder 

krachtvoer nodig hebben.  

De paarden op Raepshille gaan begin mei 

naar de wei. ‘Voordat ze naar buiten gaan, 

voeren we een week lang al één keer per 

dag vers gemaaid gras zodat hun lichaam 

hieraan kan wennen’, vertelt Antoinette. 

Half oktober komen ze weer naar binnen. 

’Het lijkt erg vroeg om ze dan al naar 

binnen te halen, maar er zitten dan geen 

voedingsstoffen meer in het gras. 

Daarmee voorkomen we schommelingen 

in de groei’, vult Arjen haar aan. Ten 

slotte is beweging een belangrijk compo-

nent voor de groei en de ontwikkeling 

van spieren, pezen en botten. De paarden 

in de opfok komen daarom iedere dag 

buiten, ook in de winter. 

De leeftijd waarop de paarden het 

opfokstation weer verlaten, hangt ook 

weer af van de groei van een paard.  

‘Wij kunnen op het oog beoordelen of  

een paard voldoende is gegroeid’, merkt 

Antoinette op. 

Opvoeding in de groep 
De paarden zijn op Raepshille ingedeeld 

in groepen. En dat is niet voor niets. 

Jonge paarden missen opvoeding 

wanneer ze niet in een kudde opgroeien. 

‘Ook twee paarden zijn geen groep, zelfs 

drie niet. Dan heb je altijd een leider en 

een ondergeschikte’, benadrukt Arjen.  

‘In een kudde zijn ze steeds aan het 

proberen wie de sterkste is, maar aan  

de andere kant worden ze ook op hun 

plek gezet. Vergelijk het maar met een 

peuterspeelzaal’, noemt de opfokker. 

‘Ook daar is proberen en accepteren een 

terugkerend thema.' 

Wanneer paarden aankomen op Raepshil-

le, worden ze altijd gekoppeld aan een 

ander veulen en worden ze in quaran-

taine gezet. Daarna worden ze pas 

ingedeeld in een kudde bestaande uit 

ongeveer acht paarden. Een optimaal 

aantal paarden per kudde kunnen de 

opfokkers niet noemen. ‘Wij hebben voor 

dit aantal gekozen om het overzicht te 

behouden en om ervoor te zorgen dat er 

genoeg ruimte en rust is. In eerste 

instantie sorteren wij op leeftijd en 

daarna op karakter. Een veulen maakt in 

het begin zoveel mee. Als je die tussen 

ouderen zet, dan gaat dat niet goed’, 

merkt Antoinette op. ‘In de zomer staan 

alle paarden wél met elkaar op de wei, 

maar tegen die tijd zijn ze alweer bijna 

een jaar oud.’  

Antoinette en Arjen begonnen met  

het opfokken van hengsten, maar 

maakten een aantal jaar geleden de 

overstap naar merries, vanwege markt-

ontwikkelingen. ‘Wij merken in de opfok 

geen verschil tussen merries en heng-

sten. Merries zijn minder speels dus ze 

zijn hooguit wat saaier om naar te 

kijken’, lacht Antoinette. 

Een vitaal paard 
Naast voeding, beweging en socialiseren, 

speelt verzorging ook een belangrijke rol 

bij de opfok van een vitaal paard. De 

hoeven worden drie tot vier keer per jaar 

Een weiland verderop heeft als voordeel dat de paarden het vervoer per trailer leren kennen.
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De opfok is vergelijkbaar met een peuterspeelzaal: proberen en accepteren . En daarmee voeden de paarden elkaar op.

bekapt. Vooral de veulens houden 

Antoinette en Arjen strak in de gaten.  

‘Bij jonge paarden kun je namelijk nog 

iets meer corrigeren dan bij een ouder 

paard, mocht dat nodig zijn. Verder ligt 

hun wei een kilometer verder weg’, 

verklaart Arjen die ook een voordeel 

noemt van een weiland wat verder weg. 

‘Dit heeft als bijkomend voordeel dat de 

paarden een aantal keer per jaar vervoerd 

worden. Wanneer de eigenaar ze op komt 

halen, lopen de meesten zo aan een los 

touwtje de trailer op’, zegt Arjen.  

Dan zijn er ook nog de vaccinaties. 

Antoinette en Arjen enten twee keer per 

jaar in tegen het Rhinovirus en tegen 

influenza. Hierdoor merken ze dat  

het aantal verkouden paarden drastisch 

verminderd is. ‘Wees zuinig op de longen. 

De paarden mogen best een keer hoesten, 

maar weet wanneer het niet meer 

acceptabel is’, vervolgt hij.  

Verder zijn ze heel streng op hun 

wormbestrijding. Zodra de paarden 

aankomen op Raepshille, doen Antoinette 

en Arjen zelf mestonderzoek en de 

eitelling. De schade die wormen kunnen 

aanrichten, wordt nog vaak onderschat 

volgens Antoinette en Arjen. ‘Als de 

wormen op een prop schieten, dan moet 

je namelijk naar de kliniek met alle 

gevolgen van dien’, waarschuwen ze. 

Antoinette en Arjen kunnen inmiddels op 

een hoog niveau over dit onderwerp 

discussiëren met de dierenarts.  

‘Wij ontzorgen en verzorgen door onze 

ervaring op een hoog niveau. Maar als wij 

twijfelen, wordt er meteen bloed geprikt, 

natuurlijk met toestemming van de 

eigenaar. Meten is weten. Je kunt het je, 

zeker bij jonge dieren, niet veroorloven 

om af te wachten’, vult Antoinette aan.

Open communicatie
Naast voeding, verzorging en werken 

met de paarden hechten Arjen en 

Antoinette veel waarde aan een open 

communicatie met de eigenaar. 

De opfokker draagt toch geruime tijd de 

verantwoordelijkheid voor het leven van 

een paard. Voor Antoinette en Arjen geldt 

dat ze alle paarden behandelen alsof ze 

van zichzelf zijn. ‘Wij vinden het prachtig 

dat we een steentje mogen bijdragen aan 

het succes van ‘onze’ opfokpaarden.  

Als we dan op een keuring zien dat ze 

een eerste premie behalen, zijn we soms 

nog blijer dan de eigenaar’, zegt Antio-

nette lachend. ‘Maar een andere klant die 

een bosritje met het paard maakt en die 

daar heel gelukkig van wordt, vinden wij 

net zo mooi.’ 

Wat kost het?
Antoinette en Arjen Schrauwen runnen samen opfokstation Raepshille in het Zuid-Hollandse 

Strijensas. Zij fokken Friese paarden op voor derden, zowel fokkers als particuliere klanten. 

Aankopen en doorverkopen doen ze niet, wel fokken ze de paarden uit hun eigen kleinschalige 

fokkerij op. In totaal kunnen zij de verzorging van vijftig jonge Friese merries op zich nemen.  

De opfok kost bij hen rond de 1600 euro per jaar, exclusief veearts, hoefsmid, ontwormen en 

inentingen. Dit jaar viert opfokstation Raepshille haar vijftienjarige jubileum. Naast het opfok-

station, runnen Antoinette en Arjen een akkerbouwbedrijf en werken zij deels buitenshuis. 

  PRAKTIJK


