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In de serie stempelhengsten is het wederom een
Holsteiner die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse fokkerij. Als geen andere
hengst heeft Indoctro uit zijn relatief korte loopbaan zoveel internationale toppaarden lopen. Meer
dan 60 jonge Indoctro’s lopen in de internationale
springsport. Het verhaal van de bruine en misschien
wel beste zoon van Capitol I die Holstein liet gaan.

Indoctro: met recht
een stempelhengst.
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Het verhaal begint natuurlijk in Holstein. Op 8 juni 1990
komt Indoctro op stal bij Gerd Hansen in Wiemerstedt ter
wereld. Zijn in 1975 geboren vader Capitol I is dan al geroemd
om het vermogen dat hij aan zijn kinderen doorgeeft en de
eerste kinderen breken door in de sport.
Moeder Vanessa III is van jaargang 1983 en vrij van Ladykiller
xx-bloed. Cor de la Bryere komt op haar papier wel twee keer
voor. Zowel vader Caletto II als grootvader Calypso I zijn
zonen van de vermaarde Franse import. In de derde generatie van Vanessa III is de volbloed Sherry Netherlands xx de
schakel tussen de klassieke en moderne Holsteiner fokkerij.
Nederland is het land waar Indoctro al op jonge leeftijd naar
toe vertrekt. Het stamnummer 7299 dat bovenaan zijn registratiebewijs is geprint, maakt de Holsteiner keuringscommissie niet erg enthousiast. De stam heeft ondertussen wel
heel veel internationale springpaarden geleverd. De sterk
aan stamnummers hechtende fokleiding zag het echter niet
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als een verlies dat de aantrekkelijke jonge bruine hengst naar
Wiepke van de Lageweg in Bears vertrok.

Vrij springen
Samen met stalgenoot Indorado (Corrado x Ahorn Z)
kwam Indoctro in februari 1993 naar de eerste hengstenkeuring in Den Bosch. Het is ook het eerste jaar dat het
vrij springen een onderdeel van de selectie is. De kooi doet
zijn intrede in Den Bosch. De voorkeuringen zijn nog in
Zuidlaren en Arnhem, in de laatste week van januari. In
Den Bosch wordt de hengstenkeuringscommissie – Jaap
Werners, Engbert van Ittersum en Sjef van Rijswijk – bijgestaan door adviseurs Johan Heins en Henk van Bergen en
natuurlijk hoofdinspecteur Gert van der Veen. Indoctro
wordt aangewezen in een jaar dat de buitenlandse inbreng
bij de aanwijzing groter is dan ooit tevoren. Die lijn zet zich
voort in het verrichtingsonderzoek Ermelo. De verrichtingsjury, onder voorzitterschap van Daan Nanning,
opereert onafhankelijk van de hengstenkeuringscommissie.
Indoctro is van de eerste lichting hengsten die geen terreinproef meer heeft afgelegd, nu het onderzoek met 30 dagen
is ingekort naar 70. De hengst doorstaat het onderzoek
niet alleen met glans, de zoon van Capitol I is de beste
springhengst van de klas. Hij toont zeer veel aanleg als
springpaard en krijgt negens voor het vrij springen en het
springen onder de man.
Van de springhengsten die jaargang vallen naast Indoctro
ook Iroko, Investment, Inferno en Indorado op. Uit eigen

schenk aan Nederland
fokkerij horen Ircolando, Ipsylon en Impuls bij de betere
springhengsten.
Indoctro krijgt een lovend rapport en valt niet alleen op met
zijn goede optreden, de jonge Holsteiner past ook uitstekend in het plaatje dat de Nederlandse fokkers nog voor
ogen stond: een mooi paard te fokken met uitstraling en ras.
De eerste veulens hadden veel van hun vader. Goed ontwikkelde en goed gevormde lichamen met ras en uitstraling. De draf die de veulens op de afstammelingenkeuring
toonden was ruim, krachtig en soepel. Niets stond een
mooie loopbaan in de fokkerij in de weg. Indoctro’s populariteit groeide en groeide en hij viel in de smaak bij de betere
merries. Hij kreeg veel kansen en heeft deze ten volle benut.

Ulrich Kirchhoff en
de vermogende
Indoctro in de ‘Sires
of the World’rubriek in Lanaken.

Uit het boekje

De hengst Nassau
is de meest succesvolle zoon van
Indoctro. Jeroen
Dubbeldam won
twee bronzen
medailles met hem
op het EK en de
voshengst werd in
2005 uitgeroepen
tot ‘KWPN Paard
van het Jaar’.

Bundeschampionat in Warendorf. Daar dringt Indoctro
samen met stalgenoot Indorado door tot de finale op zondag.
Hij krijgt de hoogste beoordeling en plaatst zich voor de
barrage. Hierin is het zevende resultaat voor de ‘Friese’
Holsteiner. ‘Indoctro wint Bundeschampionat op punten’,
kopte ‘In de Strengen’ boven het verslag.
Een week later werden Indoctro en Kirchhoff zesde, nu in
Lanaken op het wereldkampioenschap voor jonge spring-
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Ondanks zijn grote populariteit kreeg de opleiding van
Indoctro alle aandacht. Het kampioenschap voor jonge
springpaarden was in september één van de onderdelen
van de UTV. Indoctro is vier jaar oud, maar in het buitenland gefokt en het kampioenschap was voorbehouden aan
in Nederland gefokte paarden. Toch was het reglement
gunstig gezind voor goedgekeurde hengsten. Op het allerlaatste moment was er toch een startnummer voor Indoctro
en Menno Botma, die pas in Utrecht arriveerden toen de
laatste concurrent al uit de ring was. Organisatie en jury
waren geduldig en dat wachten werd de volgende dag binnen
beloond met de kampioenstitel voor het jonge springtalent.
Zo goed als Indoctro al sprong bij Menno Botma, zo oogstrelend waren de parcoursen die de hengst in de hengstencompetitie liet zien onder het zadel van de toen nog relatief
onbekende Ulrich Kirchhoff. De Duitser liet Indoctro uit het
boekje springen, met veel machtsvertoon, supergemanierd en
met een schoonheid die haast weer een nieuwe dimensie gaf
aan de hengstencompetitie. Ondanks dat er flinke concurrentie was van Iroko, Ircolando en zijn halfbroer Colino,
kreeg Indoctro in Den Bosch wederom het kampioenslint
omgehangen. De zomer bracht Indoctro door in Bears waar
het aantal dekkingen recordwaarden bereikte. De dekdienst
werd gecombineerd met de verdere opleiding door Menno
Botma. In het kampioenschap in Utrecht bereikten ze een
zevende plaats in de finale.
In de wintermaanden stond Indoctro in Rosendahl, net over
de grens bij Winterswijk, waar Kirchhoff zijn stal had en Jus
de Pomme zorgde voor de internationale doorbraak van de
Duitser. In de finale van de competitie in Den Bosch komt
de dan net zesjarige Indoctro uit in de gecombineerde M/Zklasse in het Z. Wederom is er alle lof voor zijn voortreffelijke
optreden als jongste hengst in de zwaarste klasse.
In het Olympisch jaar 1996, waarin Jus de Pomme en Ulrich
Kirchhoff goud winnen in Atlanta, gaat Indoctro aan het
eind van het dekseizoen weer naar Duitsland. Hij is dan
wel niet in Duitsland goedgekeurd, als geboren Holsteiner
plaatst hij zich met een aantal overwinningen voor het

paarden. In de barrage was er niet de snelste tijd, was het
kampioenschap op punten beslist dan was de titel ongetwijfeld naar Indoctro gegaan. Ook tussen de beste zesjarige springpaarden van de wereld was het springen van de
zoon van Capitol en Vanessa III uit het boekje. Dat was ook
bij de fokleiding van het Holsteiner Verband niet onopgemerkt gebleven en ze lijfden de verloren zoon weer in.
Indoctro kreeg de erkenning en goedkeuring in zijn geboortestreek. Zijn naam in Holstein: C-Indoctro. In Frankrijk is
zijn volle broer C-Indoctro II inmiddels goedgekeurd door
het Selle Francais. Indoctro zette zijn carriere voort met de
Olympisch kampioen, die hem als zevenjarige internationaal
in het 1.40m uitbracht. Daarna kwam er een einde aan zijn
loopbaan in de sport en waren de verwachtingen naar zijn
kinderen hoog gespannen.

Orame - op de foto
onder Jur Vrieling was kampioen van
zijn jaargang. Vorig
jaar won hij met
Chris Kappler zijn
eerste Grote Prijs.

Zonen

No Limit was de
eerste goedgekeurde zoon van
Indoctro. Hij wordt
door Marco Kutcher
met succes internationaal uitgebracht.

Indoctro in getallen
Fokwaarde springen			
Fokwaarde dressuur			
Leeftijd oudste nakomelingen in de sport
Totaal aantal nakomelingen			
Totaal aantal hengstveulens			
Totaal aantal merrieveulens			
Aantal aangeboden hengsten			
Aantal sterhengsten			
Aantal 2e bezichtigingshengsten		
Aantal 3e bezichtigingshengsten		
Aangewezen hengsten			
Goedgekeurde hengsten			
Aantal stamboekmerries			
Aantal stermerries			
Aantal keurmerries			
Aantal elitemerries			
Aantal preferente merries			
Aantal merries met sportpredikaat		
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140 (97%)
107 (88%)
>10 jaar
2815
1410
1405
148
26
19
6
11
9
512
155
65
45
2
96

In 1997 weet nog geen van zijn zonen dezelfde goedkeuringsstatus te halen als hun vader Indoctro. Van de eerste jaargang is Montreal (m.Zancara keur pref prest van Nimmerdor
x Ladykilller xx) in 2004 via herkeuring goedgekeurd. De
door VDL Stud gefokte hengst is daarvoor met Jur Vrieling al
succesvol op Grand Prix niveau uitgebracht. Moeder Zancara
bracht eerder al de goedgekeurde hengst Great Pleasure
(v.Grannus) en is grootmoeder van de hengst Highline.
No Limit (m.Dante van Purioso x Legaat x Garant), gefokt
bij Helderman in Leur, is in het voorjaar van 1998 de eerste
Indoctro-zoon die in het stamboek ingeschreven wordt.
No Limit verdiende zijn aanwijzing in Den Bosch door zijn
opvallende springkwaliteiten. Ook onder het zadel in Ermelo
en in de competitie gereden door Bert Romp en Hester
Klompmaker hoorde No Limit tot de beste springpaarden
van zijn jaargang. Na Hester Klompmaker ging No Limit
naar Mathijs van Asten die hem internationaal uitbracht
tot en met het hoogste niveau. No Limit staat nu op stal bij
Ludger Beerbaum en heeft zijn eerste starts reeds gemaakt
met Marco Kutscher.
In de fokkerij heeft No Limit niet de kansen gehad zoals
zijn vader Indoctro, maar deze wel benut. Zijn nakomelingen zijn gezegend met hetzelfde springtalent en presteren opvallend in de jonge paardencompetities en op de
concoursen. No Limit heeft zijn vader met zijn fokwaarde
springen inmiddels ingehaald en staat hoog op het lijstje
tussen zijn leeftijdsgenoten.
Nassau (m.Gazelle pref prest van Sovereign Bill xx x Darwin)
deed zijn verrichtingsonderzoek in het najaar en ging bij het
tussenexamen met de hakken over de sloot naar de tweede
helft van het onderzoek. Toen kwam het fokproduct van
Roel Hagedoorn tot wasdom en ontwikkelde zich tot één van
de beste springpaarden van zijn jaargang. Eddie Brinkman
ontfermde zich over Nassau en won met hem drie jaar op
rij de hengstencompetitie. De titel ‘Oranje’ Nassau was de
voshengst op het lijf geschreven. Zijn instelling, maar vooral
zijn efficiënte manier van springen zijn kenmerkend voor
Nassau, die er in het ZZ net zo makkelijk over sprong als
in de lagere klassen. Nassau volgde De Sjiem op bij Jeroen
Dubbeldam en heel geleidelijk en even zo makkelijk nam
Nassau een volgende stap op de ladder van de internationale

sport, al leek de laatste bereikt. Verbazing toen Jeroen Nassau
binnenreed in de eerste finalewedstrijd van de wereldbekerfinale in Milaan. Zelfs de Olympisch kampioen van Sydney
kon niet bevroeden dat Nassau steeds weer boven zich zelf
uitsteeg met zijn prestaties. Hoogtepunt uit de carrière zijn
de twee bronzen medailles die Nassau meenam van het
Europees kampioenschap in San Patrignano. Nassau sloot het
jaar af met een 24e plaats op de wereldranglijst en is daarmee
tot nu toe de hoogst geklasseerde en meest succesvolle
Indoctro-nakomeling. De titel ‘KWPN Paard van het Jaar
2005’ onderstreept de waardering en het respect voor zijn
fantastische prestaties. Het aantal dekkingen van Nassau blijft
achter bij de waardering die hij krijgt. Zijn goedgekeurde
zoon Thunderbolt (m.Nelonia keur sport (spr) van Hinault)
is de eerste kleinzoon van Indoctro in de fokkerij. Op de
ranking van fokwaarden vinden we Nassau dit jaar met
enkele punten boven zijn vader, al is het in een jongere groep.

Kampioen

Nike liep mee in
Athene en vorig
jaar op de
Wereldruiterspelen
in Aken.
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Trainingleider Leo de Bruijn kreeg in het najaar van 1999
zijn fokproduct Orame (m.Iramee elite van Ramiro x Alme)
onder zijn hoede. In het verrichtingsonderzoek overtuigde
Orame met zijn vermogen, zoals de royale bruine dat ook in
februari in Den Bosch had gedaan. De zeer goede manieren
en zijn goede model leverden Orame op de hengstenkeuring
de kampioenstitel op. Voeg daar het overtuigende verrichtingsrapport aan toe en Indoctro werd door zijn zoon en
stalgenoot voorbijgestreefd in het aantal dekkingen. Orame
kreeg in 2001 400 merries.
Jur Vrieling kon prima overweg met Orame en de combinatie groeide snel door naar het hoogste niveau en boekte
in 2005 en 2006 zeer goede prestaties in meerdere Grote
Prijzen in Europa. Vorig voorjaar moest de man uit
Holwierde op zoek naar een vervanger en nam Chris
Kappler Orame over. In oktober won de nieuwe combinatie
de Grote Prijs van Culpeper.
De interessant gefokte Sheraton komt uit het Oldenburgse.
Zijn moeder Ginella kreeg een lovend rapport en brengt de
genen van Grannus en Calypso II mee. Laatgenoemde is

een volle broer van Indoctro’s grootvader en daarmee is bij
Sheraton driemaal de naam van Cor de la Bryere op papier
vastgelegd. Sheraton kreeg drie keer een 8,5 voor de techniek, het vermogen en zijn aanleg. Onder afdruk siert een
9 de cijferlijst van Sheraton die zich bijzonder voorzichtig
toonde in het parcours. Gerfried Puck brengt Sheraton in
het 1.30/1.35m uit. Uit zijn eerste jaargang was zijn dochter
Windependence VDL (mv.Corland) vorig jaar kampioene
van de springpaarden in Groningen.
De toenemende populariteit van Indoctro leidde afgelopen
jaren ook tot een toename van het aantal gepresenteerde
zonen. In 2005 werden Veneur (m.Fyra C keur pref van
Notaris x Willow Cratic xx, fokker: M. Munnik) en Viceroy T
(m.Janneke ster van Nimmerdor x Lucky Boy xx, fokker: Stal
van den Top) goedgekeurd.
Wittinger VDL is de jongste van Indoctro’s zonen in stamboek. De door Anne Jan Hazenberg gefokte zoon van Irusa
keur pref (Nimmerdor x Nabuur) is de enige van zijn jaargang die een 9 voor de aanleg als springpaard kreeg toebedeeld van de hengstenkeuringscommissie.
Whitaker (Clinton x Odette van Indoctro) is de tweede kleinzoon van Indoctro in de KWPN-fokkerij van springpaarden.

<< Net voor de
Wereldruiterspelen
in Aken werd de
Spanjaard
Echevarria de
nieuwe ruiter van
Maddock.
< De meest succesvolle dochter van
Indoctro in de sport
is Casadora van de
Amerikaanse
Lauren Hough.
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Zoals een stempelhengst betaamt is zijn invloed op de springpaardenfokkerij dan ook groot. Geen enkele nog actieve
hengst heeft zoveel dekkingen verricht als Indoctro. Alleen
al in Nederland staan meer dan 4400 dekkingen geregistreerd. Daarmee heeft Indoctro collega stempelhengsten als
Burggraaf en Concorde al ingehaald.

Sportpaarden

Egbert Schep en werd naar de wereldtitel gereden door James
Peterson Robinson. Ultimate VDL (m.Jasmina keur van
Landgraf I x Cantares, fokker: VDL Stud) won met Robert
Vos in 2005 overtuigend het kampioenschap van de vierjarige
springpaarden in Ermelo en trad daarmee in de voetsporen
van zijn vader die tien jaar eerder ook de beste was.

Leslie Howard en
Youp wonnen vorig
jaar twee Grote
Prijzen in de
Verenigde Staten.

Stempelhengsten

Indoctro werd vorig jaar preferent verklaard. Met een eigen
hengstenlijn en meer dan 60 nakomelingen in de internationale springsport kreeg hij daarmee de erkenning die hij
verdient. Opvallend is dat zijn fokwaarde voor het springen
eigenlijk wat achter blijft bij de reputatie als prestatievererver.
In de ranking zien we Indoctro op afstand van collega’s als
Nimmerdor, Burggraaf en Concorde.
Dat veel Indoctro’s al naar het buitenland vertrekken met
een betrekkelijk lage sportstand kan daar een oorzaak van
zijn. Vast staat dat overal op de wereld Indoctro een naam is
die zich kan meten met de grootste springpaardenverervers.
In Duitsland staat Indoctro in de top van de ‘Zuchtwerten’
en in Amerika staat Indoctro in de rankings van meest
succesvolle vaderpaarden op één.
De merrie Casadora, geboren als Okadora (m.Kadora van
Grannus x Lucky Boy, fokker: Stal de Huurne) van Lauren
Hough is misschien wel de meest succesvolle nakomeling
in Amerika. De merrie vertegenwoordigde de ‘stars and
stripes’ meerdere malen met succes in landenwedstrijden en
was lange tijd in de race voor een plaats in het Amerikaanse
team voor de Wereldruiterspelen. Leslie Howard heeft in
Youp (m.Amarins ster pref prest van Nimmerdor x Marco
Polo, fokker: C.H. Rasenberg uit Wagenberg) een trouwe en
veel winnende partner. Vorig jaar wonnen ze twee hoofdprijzen. Georgina Bloomberg heeft aan Nadia (m.Jolly
Lady keur sport (GP) van Wellington x Erdball xx, fokker:
J. Kroodsma uit Dokkum) een snel paard waarmee zij in
de Lichte Tour veel wint. Chris Kappler heeft niet alleen
de beschikking over Orame, ook met VDL Maseratie
(m.Celrite van Ramiro x Erdball xx, fokker: H. Maessen uit
Maasbree) wint de stijlruiter veel dollars.
Omona AW (m.Erismona van Cavalier, fokker: H. Markink
& Zn uit Borculo), begon haar loopbaan in de sport met
Peter Geerink in de jonge paarden wedstrijden waarna de
merrie naar Allois Pollmann Schweckhorst werd verkocht.
De Duitser reed haar internationaal in de Lichte Tour. Haar
nieuwe eigenaresse Carolyne Kelly heeft met Omona AW al
meerdere overwinningen bij de junioren behaald.
In Lanaken was Run DMC (m.Lieneke v.Topas, gefokt door
de familie Kajuiter uit Zevenhuizen) wereldkampioen bij
de zevenjarigen. De schimmel was toen nog in bezit van

Aken
Op de wereldruiterspelen in Aken kwamen Maddock
(m.Getty van Ahorn x Jasper, fokker: S. Wolters uit
Feerwerd) en Nike (m.Willemina van Octrooi x Willow
Cratic xx, fokker: L.B. Schothorst uit Rossum) aan start.
Nike maakte twee jaar eerder in Athene al indruk op de
Olympische Spelen met de Japanse Yuka Watanabe. Nike
werd als anderhalfjarige aangekocht door de VDL Stud en
als driejarige weer verkocht aan Meintje Jensma. Via een
koper in Engeland, Geir Gulliksen en Ludger Beerbaum
kwam hij bij Paul Schockemöhle op stal en die stelde hem
beschikbaar aan het Japanse team voor de Olympische
Spelen. Daarna was Catharina Offel succesvol met de grote
bruine. In Aken werd de vermogende Nike gereden door de
Braziliaan Alvaro de Miranda.
Maddock doorliep in Nederland de jonge paardencompetities. Het achterneefje van Glasgow van Norman Dello Joio
maakte met Tim Hoster zijn internationale debuut en kwam
tot vorig jaar juni met de stalruiter van Ger Poels uit in Grote
Prijzen. Net voor de Wereldruiterspelen kreeg Maddock in
Jesus Garmendia Echevarria een nieuwe ruiter. De combinatie maakte deel uit van het Spaanse team. Vorige maand
wonnen ze de eerste Grote Prijs in de Spaanse Sunshine Tour.
Indoctro. Met recht een stempelhengst.
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