
 
WARMTEPROTOCOL TIJDENS DE FOKDAGEN  
Het beloven twee warme Fokdagen te worden met temperaturen rond de 30 graden. Om de 
Fokdagen voor mens en dier zo prettig mogelijk te laten verlopen worden er extra maat-
regelen genomen. Er is advies ingewonnen bij de dierenarts om het welzijn van de paarden 
te waarborgen. 

Maatregelen 
De volgende maatregelen worden door de organisatie van de Fokdagen getroffen. 

• Er zijn extra waterpunten met vers drinkwater voor de paarden. Neem zelf een emmer, spons 
en zweetmes mee. 

• In Sint Nyk kunt u uw paard in de manege laten drinken en afkoelen. 
• Waar mogelijk wordt het programma aangepast. Voor donderdag in Sint Nyk hoeven de eerste 

premieveulens niet terug te komen. De jury wijst de veulens aan die doorgaan naar de Kam-
pioenskeuring in Blauhûs. Houd de berichten via de website in de gaten voor programmawij-
zigingen of vraag hiernaar op het secretariaat tijdens de Fokdagen.  

• Voor de keuring in Sint Nyk graag voor half negen met de paarden klaar staan, we beginnen 
gelijk om half negen te keuren.  

Tips 

Met warm zomerweer is het belangrijk dat u goed voorbereid bent. 

• Zorg ervoor dat u zelf en uw paard(en) voldoende drinken, bied uw paard(en) regelmatig water 
aan om uitdroging te voorkomen. Let er wel op dat uw paard(en) niet te veel koud water ineens 
drinkt, om de kans op koliek te voorkomen. 

• Vergeet u zelf niet: zet een petje op en drink voldoende. Naast water kunt u een isotone 
sportdrank nemen om verloren zouten aan te vullen.  

• Wil uw paard niet goed drinken, voeg dan een scheutje appelsap toe. 
• Probeer zoveel mogelijk de schaduw op te zoeken waar dat mogelijk is. Laat uw paard niet te 

lang op de trailer staan en zorg ervoor dat de vrachtwagen of trailer zo goed mogelijk doorlucht 
door alles open te zetten.  

• Vergeet u zelf niet in te smeren met een goede zonnebrand.  

Tot slot, de omstandigheden tijdens de Fokdagen worden goed in de gaten gehouden door het 

bestuur. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om deel te nemen aan de 

fokdagen. Twijfelt u aan de gezondheid van uw paard? Schakel dan de dierenarts in.  

Houd voor de laatste stand van zaken en eventuele wijzigingen in het programma de komende 

dagen de website goed in de gaten. 

 
Voor vragen kunt u bellen met onze voorzitter, Roelof Bos: 06-24773169 of 
met het secretariaat, Joke Heida: 06-10740315 
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