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  PRAKTIJK

De toekomst van het Friese paard ligt in het  
buitenland, daar is Germ Aise Bouma van  

overtuigd.  ‘Nederland is het ideale fokgebied.  
Van daaruit gaat de Fries de hele wereld over.’ 

TeKsT & foTo’s: Ida Hylkema

De hele wereld over
Germ Aise Bouma verkent nieuwe markten

Nynke Bouma en Germ 
Aise met tussen hen  
in Wylster 463.

PRAKTIJK  

De jonge  ondernemer van Stal Hens

woude in Oldeboorn is veel in het 

buitenland, op zoek naar nieuwe markten 

en om contacten met bestaande klanten 

te onderhouden. 

Stal Henswoude is al jarenlang een begrip 

in de wereld van de Friese paarden. 

Dertig jaar geleden begonnen Germ en 

Tineke Bouma met het bedrijf en inmid

dels is het overgedragen aan de volgende 

generatie: Germ Aise en Nynke Bouma. 

Het bedrijf bestaat uit een dekstation, 

verkoop, keuringsklaar maken, export en 

exportklaar maken van Friese paarden. 

De stal heeft vier dekhengsten die voor 

de fokkerij worden ingezet. De ‘jongelin

gen’ Wimer 461 (Hinne 427 Sport x 

Heinse 354 Sport) en Wylster 463 (Rindert 

406 Sport x Rypke 321) en de ‘oudere 

garde’ Wierd 409 Sport (Folkert 353 Sport 

x Reitse 272P) en Wobke 403 (Fetse 349 x 

Gaije 295). In het dekseizoen wordt 

zeven dagen per week sperma opgevan

gen en op het bedrijf klaargemaakt voor 

de koerier. In de drie noordelijke provin

cies insemineren ze aan huis.

De handel vormt een andere tak van het 

bedrijf, waar naast de familie Bouma nog 

drie mensen werkzaam zijn. Germ Aise 

heeft gemiddeld honderd paarden op stal 

staan, die bestemd zijn voor de handel, 

moeten worden klaargemaakt voor de keu

ring of beleerd voor de klant. De afzet 

van paarden loopt uiteen van honderd tot 

tweehonderd per jaar. Ook de keuring, 

veterinair onderzoek, transport en het 

verzorgen van de exportpapieren en zo 

nodig de quarantaine verzorgt Germ Aise. 

Een hele klus, zeker als de paarden naar 

nieuwe buitenlandse markten worden 

geëxporteerd.

Bredere blik
En die export neemt een belangrijke plaats 

in. Germ Aise greep de recessie aan om de 

wereld van het Friese paard te vergroten. 

Noodgedwongen weliswaar, want een 

 bredere blik was nodig om het risico te 



60     juni 2012

Voordat je in een nieuwe markt stapt, 

moet je goed weten met wie je zaken moet 

doen. In China is dat niet de particulier, 

want die kan geen paard kopen, maar 

clubs van zakenlieden. Deze clubs steken 

gigantisch veel geld in infra structuur  zoals 

hotels en golfbanen, maar ook in raspaar

den, rashonden en duiven. Germ Aise doet 

zaken met de eigenaren van stoeterij Hei

lan in de buurt van Sjanghai. Hier staat de 

crème de la crème van de paarden. Chi

nese en Mongoolse, maar ook Friese. 

 ‘Allemaal van ons,’ zegt hij trots. ‘Zo’n 120 

paarden van Heilan komen hier vandaan.’ 

Heilan is niet  alleen een goed afzetadres, 

maar ook een prima pr van Friese paarden 

voor de Chinese markt. ’Iedere zaterdag  

is er een optreden met paarden voor 450 

wel gestelde Chinezen. Zij zien top paarden 

en zo kunnen we de markt  verder ont

wikkelen.’

Germ Aise Bouma is niet de enige die 

 potentie ziet in het grote China. Vorig jaar 

ging een delegatie van de KFPS de markt 

verkennen (zie het artikel in  Phryso 12, 

2011). 

Kansen zijn er, maar om er binnen te ko

men zijn tijd en energie nodig, weet Germ 

Aise uit ervaring.En met alleen het paard 

verkopen ben je er zeker nog niet. Per

soonlijk contact en begeleiding zijn van 

spreiden. De focus was eerst vooral 

 gericht op Amerika, maar daar werd na  

11 september 2001 alles anders, ook de 

markt voor Friese paarden. Germ Aise 

werd gedwongen zijn pijlen op andere 

landen te richten. Afzet aan oliesjeiks in 

landen als Dubai en Omar bleek geen suc

ces, maar andere markten boden wel per

spectief. ‘Vroeger ging het gemakkelijk. Je 

kon bij wijze van spreken met je handen 

over elkaar wachten op de klant. Nu zijn 

de tijden moeilijker en moet het gas erop. 

Dat doen we. We hebben een grote groei 

meegemaakt en zetten nu Friese paarden 

af in 38  landen over de hele wereld.’ En de 

markt groeit nog steeds. Germ Aise is veel 

op reis om nieuwe markten te  verkennen 

en contacten met afnemers te onderhou

den. In oktober vorig jaar bezocht hij 

beurzen in Sjanghai en Bejing en was hij 

op een beurs in Moskou te  vinden. Medio 

april ging hij naar een beurs in Instanbul 

om de Turkse markt te verkennen. ‘Brazilië 

is ook volop in ontwikkeling,’ zegt hij. Net 

als India, waar hij ook connecties heeft.

‘Ik kom hier nooit meer’
China bijvoorbeeld wordt gezien als een 

markt met veel perspectief, maar een nieu

we afzetmarkt opbouwen gaat zeker niet 

vanzelf, weet Germ Aise uit ervaring. Via 

een transporteur voor wie hij paarden 

exportklaar had gemaakt, kwam hij in 

2007 in aan raking met de Chinese markt. 

Een markt met veel mogelijkheden, maar 

ook een lastige. ‘Het is lastig zakendoen 

met China, omdat de mentaliteit heel an

ders is. Je moet eerst veel investeren in 

relaties en het duurt lang voordat ze tot 

zaken komen. En je moet snel kunnen 

schakelen, want een contract wordt anders 

geïnterpreteerd dan bij ons. Het kost veel 

tijd en energie voordat je het aan de praat 

hebt,’ vertelt hij. Zijn eerste ervaringen 

waren dan ook niet positief. ‘Ik kom hier 

nooit meer, dacht ik na mijn eerste be

zoek. Ik zag wel veel mogelijkheden en het 

bleek dat ik gewoon de verkeerde Chinees 

had getroffen. En als je kwaad wordt, 

dwing je respect af, heb ik gemerkt. Toen 

ik het helemaal zat was en goed kwaad 

werd, was het ijs gebroken.’ 

PRAKTIJK  

‘In China investeer je heel veel in de 
 relatie met de klant’

    Vanuit de basis in Oldeboorn zet Germ Aise paarden af in 38 landen.

cruciaal belang in de paardenwereld. ‘Een 

paard verkopen is niet moeilijk, maar het 

gaat om meer dan dat. After sales is net zo 

belangrijk. Een klant moet tevreden zijn 

en er aardigheid in houden. Dan komt hij 

terug,’ vertelt Germ Aise. Dat betekent dat 

er naast het paard zelf veel kennis en be

geleiding naar het exportland gaan. Zo 

krijgt de klant voorlichting over  zaken als 

voeding en gezondheid. Want je kunt nog 

zo’n goed paard verkopen, als de verzor

ging niet goed is, is de teleur stelling groot.

Over het ‘product’ zelf, het Friese paard, is 

Germ Aise duidelijk. ‘Diepzwart, met veel 

behang en een goed karakter. Breed inzet

baar in de sport en de fokkerij. Kortom: 

een paard met potentie. Het Friese paard 

verkoopt zichzelf. Het is het mooiste 

 exportproduct van Nederland.’

De toekomst van het Friese paard ligt in 

het buitenland, stelt de exporteur. ‘Daar 

moet je goede paarden naartoe sturen, 

want dan komt de klant terug en kun je 

meer klanten in dat land winnen.’  

De  bakermat is en blijft echter Nederland. 

‘De kennis zit hier en zal ook niet ver

dwijnen. Nederland en Duitsland zijn zo’n 

goed fokgebied, daar kan geen land tegen

op. Bovendien heb je hier de keuringen en 

hengstenshows waar veel informatie valt 

te halen. Zo’n Hengsten keuring in januari 

in Leeuwarden is geweldig. Dan is het volle 

bak met belangstelling uit de hele wereld. 

Het Friese paard is nog altijd heel 

 populair.’ 


