
Forum Fokkerij. 

Opleiding beoordelen paarden – kandidaat jurylid 2019 – 2020. 

- Er worden maximaal 30 personen toegelaten. 

- Het inschrijfgeld bedraagt 300 euro. 

De cursus zal meestal doorgaan in Stal De Doornaard, Doornaardstraat 98 in  2160 Wommelgem, 

gelegen dicht bij de afrit Wommelgem van de autobaan 314.  

Zowel de lessen theorie als de lessen praktijk kunnen hier doorgaan. 

De cursus zal enkele malen doorgaan op een andere locatie, vb éénmaal aan de Rijksuniversiteit in 

Merelbeke waar professor Pieter Cornillie een les met veel didactisch materiaal zal verzorgen ivm 

skelet, botafwijkingen,enz. 

De lessen gaan door op zaterdagnamiddag van 13.30u tot 15.30u, half uur pauze en van 16u tot 18u. 

Wij starten op 12 oktober 2019 voor een lessenreeks van 11 lesnamiddagen en eindigen met het 

praktijk examen op 17.10.2020.  

De les data voor de lessen in 2020 liggen nog niet definitief vast.. 

In de zomerperiode kunnen de cursisten ervaring opdoen door keuringen bij te wonen en stage 

te  doen in de ring bij  verschillende stamboeken. Zij maken hierover korte verslagen die ze aan 

ons doorsturen. 

 

Les 1: 12.10.2019:                                                                                                                                               

13.30u-13.30 u: Introductie:  voorstelling van de kandidaten, voorstellen van de inhoud van de 

cursus, afspraken, aanspreekpersonen enz. Aansluitend eerste les theorie: Waarom beoordelen 

van paarden – exterieur benamingen – volgorde bij beoordelen enz door Louis Van Hout.                 

Praktijk: bespreken van één of twee  paarden in de manége – basisbeginselen van beoordelen -                       

door Marleen Moosen. 

Les 2: 26.10.2019                                                                                                                                                                   

13.30u - 15.30: theorie relatie fokdoel/gebruiksdoel en exterieur, leeftijd schatten aan de hand 

van de tanden door Louis Van Hout..                                                                                                                    

16.00u – 18u: praktijk door Moosen Marleen. 

Les3 : 23.11.2019                                                                                                                                                      

13.30u - 15.30: Beenstanden en afwijkingen. Zachte en harde beengebreken door Moosen 

Marleen.                                                                                                                                                                       

16.00u – 18u: praktijk door Marleen Moosen. 

Les 4: 14.12.2019                                                                                                                                                             

Professor Pieter Cornille. Gaat door aan de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit Gent, 

campus Merelbeke. Onderdelen skelet. 

 

 



Les 5:                                                                                                                                                                                     

13.30u – 1530u: Theorie  beweging, gangen, schoudervrijheid enz. Door Wil Thyssen                                               

16.00u – 18.00u:praktijk bewegingen door Wil Thyssen. 

Les 6:                                                                                                                                                                                          

13.30u -  18.00u: Deze dag zal er geen praktijk gedeelte zijn. Theorie over hoeven, afwijkingen 

soorten hoefbeslag enz. door Sven Moons. 

Les 7:                                                                                                                                                                     

13.30u – 16u: Ethiek en gedrag van een jurylid binnen en buiten de ring. Lichaamstaal, 

overbrengen slecht nieuws, enz door Louis Van Hout.                                                                                        

16.00 – 18.00u: Ras voorstelling, nog te bepalen welk ras. 

 

Les 8:                                                                                                                                                                   

13.30u – 15.30u: Theorie: lineair scoren en ras-voorstelling en stamboekwerking van Het 

Belgisch Stamboek van het Friese Paard door Marleen Moosen.                                                         

16.00u – 18.00u: enkele paarden lineair scoren en 4 paarden schriftelijk beoordelen, plaatsen en 

bespreken, door Louis Van Hout. 

 

Les 9:                                                                                                                                                                             

13.30u – 16.00u: ras-voorstelling en stamboekwerking van een nog te bepalen ras, gegeven door 

een jurylid van dat ras.                                                                                                                                                   

16.00u – 18.00u: 4 paarden van dat ras, onder begeleiding van de jury  beoordelen en plaatsen 

en bespreken en plaatsing motiveren. Eén of twee paarden lineair scoren. 

 

Les 10:                                                                                                                                                                                            

13.30u – 13.50u: Ras-voorstelling en stamboekwerking van een nog te bepalen ras, gegeven 

door en jurylid van dat ras.                                                                                                                                        

16.00u – 18.00u: 4 paarden van dat ras, onder begeleiding van de jury  beoordelen, plaatsen en 

kort bespreken en plaatsing motiveren.. Eén of twee paarden lineair scoren. 

10.10.2020 : Examen Theorie 

17.10.2020:Examen praktijk. 

 

 

 

 

 


