UITGAVE
De uitgave van dit boekwerk

Zeer royaal verleende medewerking van de Directie
Agrarische Vertegenwoordiging
Buitenland van het
Ministerie van Landbouw en Visserij. Deze bemiddeling verschafte contacten overal in de wereld, o.a. met
buitenlandse
paarden- en ponystamboekvereniging,
ook met andere schrijvers en onderzoekers. Dit alles
gaf een rijke oogst aan inlichtingen en fotomateriaal.
De positieve opstelling van de Afdeling Paardenhouderij van het Landbouwschap,
waarin alle Nederlandse stamboekverenigingen
voor paarden en pony's
zijn vertegenwoordigd. Vooral haar secretaris, de heer
H.J. Odink heeft zich zeer beijverd voor het leggen en
onderhouden
van waardevolle contacten
met officiële instanties en uitgeverskringen.
Een subsidie, verstrekt door de Stichting Fonds voor
de Nederlandse Veefokkerij. De aard van het boekwerk vereiste een illustratie met foto's in kleurendruk, zeer veel in aantal en zeer kostbaar in uitvoering. Zonder deze ruggesteun zou de uitgave veel
moeilijker tot stand zijn gekomen.
De spontane
garantie-stelling
van
paardenvrienden :
G. Aalbers te Stadskanaal;
H. Bosman te Norg;
H. de Bruin te Valthermond; en
H. Kruger te Middelbert.
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De steun in raad en daad van twee andere paardenvrienden:
Dr. R. Geurts te Heerlen; en
Drs. H.A. van Riessen te Lunteren.
Hun ervaring en brede kennis gaven mij vele nuttige
adviezen.
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De bereidwilligheid van Miss Daphne Machin Goodall,
de bekende Engelse schrijfster van boeken op paardengebied om uit haar fotoarchief te mogen publiceren. De foto's van de Tarpanpaarden zijn door haar
verstrekt. Ze waren nergens te verkrijgen (zie ook de
groepsfoto op de omslag).
Woorden van dank ook aan:
Dr. Valto Klemola, de Finse onderzoeker, voor het
vrij gebruik van foto's en tekeningen van Finse witkopbonte paarden.
Drs. F .H. Pluimers, landbouwattaché
te Buenos
Aires, Zuid-Amerika,
voor de schat van gegevens,
met name betreffende het Criollo-paard.
De Amerikaanse Universiteit te Montana voor het
verstrekken van uitgebreid
Appaloosa -kleurvererving.

studiemateriaal

inzake de

Mijn ponyvrienden in Wales, met name:
Mrs. N. Pennell;
Mrs. Sheila Richards, en
Dr. Wynne Davies.
Vele buitenlandse paarden- en ponystamboekverenigingen. Vooral Amerika verstrekte waardevol fotomateriaal en uitvoerige inlichtingen. Genoemd worden:
American Albino Association
Inc. Oregon (Ruth
Thompson);
American Buckskin Registry Association Inc. Californië Uune Collins);
American Shetland Pony Club, Indiana;
Appaloosa Horse Club, Idaho; en
The Arabian Horse Registry of America Inc. Colorado, (zie de kleurenafbeelding 52).

