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Uphill: doet zijn naam eer aan
Kampioen onder zadel maakt naam in fokkerij

Uphill is pas acht jaar oud maar lijkt een hengst te zijn waarmee terdege rekening gehouden moet worden,
zowel in de sport als in de fokkerij. Zijn fokwaarden zijn explosief gestegen. Als vijf- en zesjarige nam Uphill
deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. Vorig jaar won Uphill met zijn vaste amazone Emmelie
Scholtens op indrukwekkende wijze het ZZ-Licht kampioenschap. Onlangs ging hij vanaf dag één aan kop in de
strijd om de Nederlandse titel in het ZZ-Zwaar. Naast dat hij een uitgesproken sportpaard blijkt te zijn, heeft

Jacob Melissen

Uphill de dressuurpaardenfokkerij al een impuls gegeven.

Uphill doet zijn naam eer aan, zowel onder het zadel als in de fokkerij.

Vorig jaar kwamen elf dochters uit Uphill’s
eerste jaargang naar de stamboekkeuring
en ze werden allemaal vlot ster. Een bijzonder resultaat. Via de Centrale Keuringen
ontvingen drie Uphill-dochters een uitnodiging voor de NMK. Hiervan was Amber (mv.
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Cabochon) de grootste concurrente van
kampioene Andy en de fraaie zwarte merrie
ging er vandoor met de reservetitel. Halfzus
Adina (mv.Kennedy) liet een voorbeeldige
draf zien in de finale van de NMK en kwam
op een goede vierde plaats. Ook Agaath

(mv.Rubinstein) maakte met haar spectaculaire bewegingen veel indruk, maar liep een
uitnodiging voor de finale net mis. Nu een
paar maanden later hebben de drie
genoemde merries ook al hele goede
verrichtingen gedaan en zijn ze al definitief
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keur. Van de elf stermerries zijn er nu al vijf
keur en zes dochters van Uphill zijn
geslaagd voor de aanlegtest dressuur.
Na zijn aanwijzing vorig jaar in Den Bosch
drong Uphill-zoon Amaryllis (mv.White Star)
door tot de kampioenskeuring waarin hij als
zesde eindigde. Dezelfde plaats had de
hengstenkeuringscommissie dit jaar over
voor Uphill-zoon Briljant (mv.Darlington).
Ook Attila (v.Cabochon) werd in 2008
aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Naast Briljant kreeg Bolero begin
februari een uitnodiging voor Ermelo. Via de
KWPN Select Sale is de voshengst, die
nauw verwant is aan reservekampioene
Amber, verkocht.

Wat zo op het eerste oog opvalt in de
afstamming van Uphill is dat hij een hoog
percentage Engels volbloed voert, maar
liefst 51%. Redelijk dichtbij komen we al
diverse volbloed-namen als Apollonios,
Uppercut, Courville en Erathosthenes tegen
en wat verder weg ook nog Cartoonist. Om
een modern en goed sportpaard te kunnen
fokken, blijft onverminderd behoefte aan
‘bloed’, voor onder meer de galoppade, de
uitstraling, de charme en de hardheid. De
volbloed is ook verantwoordelijk voor
bepaalde belangrijke karaktereigenschappen, zoals intelligentie, moed en vechtlust.
Kijk je naar de topsport, dan zie je bij die
paarden in de tweede of derde generatie,
bijna altijd volbloed. Wat dat betreft past
Uphill dus uitstekend in de moderne fokkerij van KWPN-paarden. Het is met name de
galop waar zijn kinderen hoge bovenbalkpunten mee scoren. Met name de kracht,
de balans en de souplesse vallen op.

Evelien van Norel

Hoog in het bloed

“Uphill had heel veel charme en uitstraling
en zijn manier van lopen viel meteen op. Hij
liep altijd met het koppie erop en drukte de
schoft eruit. Hij had duidelijk plezier in het
lopen, want of je hem nu éénmaal per dag
of voor de tiende keer van stal haalde, hij
was er altijd.” Uphill groeide voorspoedig
op. Toen hij tweeënhalf jaar was kwam tuigpaardrijder Lammert Vinke een keer naar
Wapenveld. Gert Willem liet hem Uphill zien
en Lammert zei: “Dat is geen beweger,
maar een drafwonder!”
Uphill’s vader Oscar en zijn moeder, de ster
preferente Naomi Ceroon, hebben beide
een stal op de Pretendenthoeve. Oscar
boekte met Edward Gal en Emmelie Scholtens in het zadel in het verleden aansprekende successen in onder meer de hengstencompetitie en het ZZ-Licht. Na een
rustpauze wordt hij momenteel uitgebracht
in de Lichte Tour door Diederik van Silfhout.
Toen Gert Willem destijds hoorde dat Harm
Pot uit Wittelte een Wolfgang-veulen te
koop had uit de bekende Rania-stam, ging
hij al snel kijken. Het betreffende veulen
was Oscar en wat Gert Willem zag stond
hem aan. “Oscar was met zijn drie dagen al
een aparte verschijning. Een echte Wolfgang met veel presentatie; een veulen met
rek erin en de hals erop.” Wolfgang een
zoon van Farn, de legendarische Holsteiner
hengst, vader van een groot aantal internationale springpaarden en meerdere goed-

Uphill’s moeder Naomi Ceroon heeft in haar uitdrukking veel van haar vader Apollonios xx meegekregen.

gekeurde KWPN-hengsten waarvan
Nimmerdor de bekendste is. Wolfgang’s
moeder, de keur preferente prestatiemerrie
Jolanda, was voor haar tijd al een modern
paard en mooi om te zien. Ze was een
zogenaamd F1-product; een dochter van
een Engels volbloed uit een klassieke
Gelderse moeder. Oscar’s moeder, de ster
preferente Berania had op haar beurt

Een drafwonder

Jacob Melissen

Evelien van Norel

Uphill is geboren op de Pretendenthoeve in
Wapenveld. Eigenaar Gert Willem van Norel
was vanaf dag één enthousiast over hem.

Uphill’s volle zus is ook geen onbekende. Via de merrietest in Sleen, waar ze zeer goed presteerde, en de CK
in Ermelo kreeg Whistly een uitnodiging voor de NMK waar ze kampioene werd bij de keur- en elitemerries.
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Jacob Melissen

Amaryllis (mv.White Star) was in 2008 één van de twee aangewezen zonen van Uphill en werd zesde in de
kampioenskeuring.

Amber (mv.Cabochon) moest vorig jaar alleen kampioene Andy voor zich dulden op de Nationale Merriekeuring.
Daarnaast scoorde ze 83,5 voor haar IBOP.

Nabuur als vader. Berania leverde naast
Oscar meerdere goede paarden, zoals stermerrie Jerania (dagkampioene van Westhoek), het KWPN-goedgekeurde Lichte
Tour-paard Kimberley, springpaard Luron
(goedgekeurd in Polen en deelgenomen
aan Olympische Spelen) en het naar Amerika verkochte dressuurpaard Rafael. Berania
komt uit de Rania-stam. Deze stam gaat
terug tot 1904 en heeft een behoorlijk
aantal internationale sportpaarden opgele-
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verd. Een belangrijk gegeven voor Gert
Willem: “De stam is voor mij doorslaggevend. Ik probeer een hengst te fokken uit
een succesvolle merrielijn, want pas dan
kun je er zeker van zijn dat bepaalde eigenschappen verankerd liggen en dus doorgegeven kunnen worden.”

Wereldpaard
Uphill’s moeder, de ster preferente Naomi
Ceroon is een dochter van de Engels

volbloed Apollonios. Deze voshengst is in
Duitsland zes keer in de rennen gestart,
werd daarvan vier keer eerste en was de
andere twee keren ook geplaatst. In de
Derby van Hamburg werd hij met slechts
een neuslengte geklopt. Aan zijn carrière
op de renbaan kwam voortijdig een einde
toen hij een been brak. Een geluk bij een
ongeluk voor Gert Willem: “Als hij zijn
been niet had gebroken, had ik hem vast
nooit in handen gekregen. Hij kostte
destijds meer dan onze hele boerderij.
Zijn volle zus was ook zo’n wereldpaard.
Toen ik een keer in Duitsland was en haar
zag, was ik van haar zeer onder de indruk.
Mijn Duits is niet zo goed, dus ik zei tegen
degene die bij me was ‘bied maar 10.000
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Op 15 maart 2004 werd Uphill op het KNHScentrum in Ermelo aangeleverd voor het verrichtingsonderzoek. Op stal en in de omgang gedroeg
hij zich normaal. Deze betrouwbare, maar tevens
energieke hengst wilde heel graag werken en liet
zich daarnaast goed bewerken. Uphill liep steeds
in een goede houding en vertoonde daarbij
voldoende souplesse, ruimte en balans. Hij
beschikte over drie goede basisgangen, waarbij
stap en draf positief opvielen. In september van
het jaar daarop kwam van Uphill een groep goed
ontwikkelde, hoogbenige en rijtypische veulens in
de baan. In beweging lieten zij zich extra zien en
zetten goed het front er op. Arie Hamoen, voorzitter van de Hengstenkeuringscommissie: “De
fokwaarden van Uphill zijn hoog met 117 voor
exterieur en 112 voor beweging. Wat daarbij
opvalt, is een vrij lage betrouwbaarheid. Dit is voor
zijn leeftijd normaal, want omdat hij pas acht jaar
is, zijn er nog relatief weinig nakomelingen en
gegevens daarover, die in de berekening meegenomen kunnen worden. Zijn voorlopige fokwaarde
dressuur van 190 is gebaseerd op eigen prestaties
en die van familieleden. Dus wat de sport betreft,
presteert Uphill zelf zeer goed, maar moeten zijn
nakomelingen zich nog gaan bewijzen. Hij heeft
nog niet zo heel veel volwassen nakomelingen;
13 merries werden aangeboden voor de stamboekopname en daarvan mochten er drie door
naar de NMK, een goede start dus. In de hoogtemaat kan hij licht verbeterend werken. Ik denk dat
deze hengst bij uitstek geschikt is voor merries die
voldoende in het rechthoeksmodel staan, maar die
uitstraling of ruimte in de bewegingen missen of
een te horizontaal aangezette hals hebben.”

Jacob Melissen

Dirk Caremans

Verrichting en
vererving

Jacob Melissen

Op de CK in Gorredijk tweede, op de Nationale Merriekeuring vierde: de voorbeeldig dravende Adina (mv.Kennedy).

goeie, wel eens naast elkaar laten voordraven en toen gaven ze elkaar weinig toe.
Daarnaast gaf Apollonios ook zijn geweldige karakter door. Hij was net zo wijs als
een mens en ik kon met hem lezen en
schrijven.”
Apollonios is inmiddels overleden, maar
heeft een fors aantal zeer fijne fokmerries
en (inter)nationale sportpaarden nagelaten.
Naomi Ceroon kreeg naast Uphill van
Oscar nog twee dochters, Allure en Whistly. Deze volle zussen zijn beide keur en de
laatste werd in 2007 Nederlands kampioen

Toepasselijke naam
Roelie van Norel: “Wij vonden Uphill al
meteen een erg toepasselijke naam. Het
betekent ‘bergop’ en zo beweegt Uphill,
altijd vanaf de eerste pas bergopwaarts.”
Eigenlijk is Uphill de fraaie optelsom van
de fokkerijfilosofie van Gert Willem van

Dirk Caremans

Jacob Melissen

voor haar’. Daar werd smakelijk om gelachen. Toen ik later hoorde dat er al een
bod lag van 400.000 mark snapte ik ook
waarom. In het eerste jaar dat we Apollonios op stal hadden, stond het rijen dik op
de hengstenshow. Het was dan ook een
bijzondere hengst. Ik ben altijd een groot
supporter van hem geweest en vindt hem
nog steeds één van de meest ondergewaardeerde hengsten. Hij voegde aan zijn
nakomelingen altijd hardheid, looplust en
charme toe. Hij kon geweldig bewegen. Ik
heb hem en Cabochon, toch ook een hele

keur- en elitemerries. Naomi Ceroon is
gefokt bij Henk Tekkelenburg uit Swifterbant. “Mijn dochters hadden pony’s en ik
wilde graag een paard. Aan de keukentafel
bij kennissen heb ik toen achter een potje
bier Cerona (Luitenant Generaal x
Commandant, red.) gekocht, de moeder
van Naomi Ceroon. Ik kan niet zeggen dat
ik destijds veel kennis had van een paard,
maar Cerona bleek een goede koop. Mijn
zwager Evert Korenberg, de fokker van
Pop Art, kwam een keer kijken en hij vond
haar een heel goed paard. Cerona is
gedekt door Souvenir en dat hengstveulen
is op de veiling meteen voor veel geld naar
Canada verkocht. Daarna heb ik meerdere
hengsten gebruikt en eigenlijk nooit een
echte misser gehad. Er zat echt fok in
haar. Van Apollonios kreeg Cerona eerst
Jucinda Ceroon. Zij werd ster op de
Centrale Keuring in Dronten en liep bij de
beste drie. Een paar jaar later kwam uit
dezelfde combinatie de bloedmooie
Naomi Ceroon. Haar heb ik verkocht aan
Gert Willem. Cerona heb ik nog, ze is nu
25 jaar en verkeert in blakende gezondheid.”

Uphill-dochter Agaath kreeg op de stamboekopname maar liefst 90 punten voor
haar krachtige en uitzonderlijk goed gedragen galop. Ze legde een IBOP af die
goed was voor 84 punten en werd daarmee keur.

Dit jaar kregen twee zonen van Uphill een uitnodiging voor het verrichtingsonderzoek. Daarvan kwam Briljant (mv.Darlington) op de zesde plaats in de
kampioenskeuring.
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Norel: “Uphill voert een forse scheut
volbloed. De gedoseerde inbreng van een
volbloed is noodzakelijk. Dan gaat het
natuurlijk wel om een goede volbloed.
Eentje met rek en ruimte in zijn lijf en die
zelf ook goed kan lopen. Al is het een
volbloed, een beknopte krabbelaar zou ik
nog niet durven gebruiken al kreeg ik geld
toe. Het is niet makkelijk om een goede
volbloed te vinden. Ik heb in zeven landen
mijn pionnen, maar de oogst is matig.”
Naast het gebruiken van volbloed heeft
Gert Willem nog een aantal vastomlijnde
ideeën omtrent fokkerij. “Ik fok graag een
evenwichtig type, ik heb een hekel aan

een kort voorbeen, want dan is het geen
dressuurpaard. Maar ik hoef ook geen
reiger op van die lange, slappe benen.
Ik zie ook graag een forse schouderpartij,
voor de longen en de luchtinhoud, en de
oprichting is heel belangrijk. Een goed
achterbeengebruik is bij ons altijd een must
geweest. Net als een goed corresponderend achter- en voorbeen. Ons doel is om
paarden te fokken met een natuurlijke,
gedragen bewegingsvorm. Het mooiste is
dat de ruiters en amazones van Stal Laarakkers en Stal van Silfhout, en de vele
anderen die een fokproduct van ons rijden,
hun paarden op een eerlijke manier kunnen

Jacob Melissen

Dirk Caremans

Uphill-zoon Bolero (mv.Balzflug) werd recent eveneens aangewezen voor Ermelo en veranderde van eigenaar op
de KWPN Select Sale. Het is de bedoeling dat hij wordt aangeboden voor het najaarsonderzoek.

voorstellen, waarbij vooral de natuurlijke
aanleg duidelijk zichtbaar wordt. Met de
verschillende ruiters en amazones voer ik
overigens graag en regelmatig plezierige
discussies over hoe een paard moet lopen
en dat is iets waarover je nooit raakt uitgepraat.” Naast zijn fraaie beweging heeft
Uphill volgens zijn eigenaar ook een geweldig karakter. “Ik herinner me nog dat het
verrichtingsexamen in zijn jaar buiten werd
uitgevoerd. Waar sommige hengsten nog
wat kijkerig en zenuwachtig waren, keek
Uphill nergens naar en liep steeds voorop.
Dat moedige en eerlijke zie je ook bij zijn
kinderen en zijn vader en diens nakomelingen terug. Dat is een groot voordeel, maar
ook wel eens een nadeel. Waar nakomelingen van bepaalde hengsten standaard
weggebracht worden naar professionele
ruiters om beleerd te worden en waar dus
tevens de kans groter is dat ze ‘ontdekt’
worden als sportpaard, worden de Uphills
en de Oscars gewoon bij het ‘buurmeisje
om de hoek’ thuis beleerd en heeft zij er
zoveel schik mee, dat ze het paard voor
geen geld meer kwijt wil. De sportpaarden
hier op het erf worden gereden door
verschillende ruiters en amazones, als zij
klagen over een vervelend of stug paard,
dan kan dit nog zo’n mooi paard zijn, maar
dan verkoop ik het. Met zo’n paard kun je
niets en ik fok juist voor de sport. Ik droom
al 40 jaar van een topsportpaard fokken.
Uphill komt daar voor mijn gevoel heel erg
dicht bij in de buurt. Hij geeft precies het
beeld, zoals je dat van een modern dressuurpaard hebben wilt!”

Jacob Melissen

Jacob Melissen

Cimicky (mv.Ferro) pakte in 2007 de zevende plek op de Nationale Veulenkeuring.
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Doris Day Sollenburg (mv.Jazz) was reservekampioen van CK Flevoland en tevens
geselecteerd voor de SELL-veiling te Deurne.
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Diginia (mv.Cabochon) werd vorig jaar op CK Limburg uitgeroepen tot kampioen van
de dressuurveulens.

Samen opgegroeid

Jacob Melissen

Uphill staat op stal bij Sjak en Christa
Laarakkers in Winschoten. Stalamazone
Emmelie Scholtens is hem daar als driejarige gaan rijden en heeft inmiddels met
hem al de nodige successen geboekt.
Recent won dit gouden koppel nog de
Nederlandse titel in het ZZ-Zwaar.
Emmelie: “Uphill is voor mij heel bijzonder.
Alleen al omdat ik met hem alles voor het
eerst heb gedaan: meedoen aan de hengstencompetitie, de Pavo Cup, het WK in
Verden. We zijn eigenlijk samen opgegroeid en hij is voor mijn carrière heel
belangrijk. Ik ben gek op hem, maar niet
alleen vanwege ons succes. Ook omdat
het een geweldig plezierig paard is om
mee te mogen werken. Hij is enorm werkwillig en heeft altijd een goed humeur.
Hij heeft gewoon een topkarakter; hij is
niet alleen gemakkelijk om te rijden, maar
ook op stal en in de omgang als hengst.
Hier werken allemaal meisjes en dan moet
je niet van die brutale hengsten hebben.
Daarnaast is Uphill zeker geen doetje, hij
weet precies wat er gebeuren moet als hij
met de hengstenketting van stal wordt
gehaald. We hebben hier inmiddels wel
gemerkt dat dekken het nodige van Uphill
vergt. We trainen hem nu dus om de dag
en laten hem met rust op de dagen dat hij
dekt. Hij krijgt dan natuurlijk wel beweging,
in de trainingsmolen of aan de longeerlijn.
Of gewoon los in de bak, dan kan hij
lekker spelen. Uphill is erg aanhankelijk, ik

Chico (mv.Flemmingh) mocht aan het einde van een lange dag zichzelf kampioen
van de dressuurveulens van CK Groningen noemen.

heb echt een band met hem. Nog niet zo
lang geleden heb ik hem liggend in de stal
ingevlochten. Slapen is trouwens toch een
hobby van hem. Of hij nu op vreemd of op
eigen terrein is, hij gaat heerlijk languit in
de stal liggen en doet bijna altijd een
middagdutje. En lekker eten, daar is hij
ook gek op. Ik verwen mijn paarden graag,
ben een beetje een tutje met wortels en
daar staat Uphill wel voor op. Ik rijd inmiddels ook al een nakomeling van Uphill,
Aston Martin. Met hem ben ik tweede
geworden in de VSN-finale en ik heb
beslist hoge verwachtingen van hem.
Daarnaast heb ik, samen met Sjak, Christa
en Van Norel, nog een volle zus van Uphill,
een echte look-a-like. Drie jaar geleden

was ik bij Van Norel en hij liet mij een
veulen in de wei zien, die kon heel apart
bewegen en toen heb ik gezegd ‘Die wil ik
later echt hebben!’ En daar ben ik nu thuis
mee bezig; ze heeft net een singeltje om
gehad. Als ik wel eens terugkijk, dan denk
ik ‘wat is Uppie toch altijd makkelijk
geweest’. Als Sjak of Christa op een
evenement even ergens anders druk mee
waren, dan zadelde ik hem in m’n eentje
op en stapte er zo overal mee naartoe.
Zoals het nu gaat kijk ik met heel veel
vertrouwen naar de toekomst. Natuurlijk
moet het allemaal nog gebeuren, maar hij
heeft zeker de kwaliteiten voor Grand Prix
en daar hoop ik samen met hem te
komen.”

Van Norel-paarden
Het fokken heeft Gert Willem van Norel van geen vreemde. Zijn vader had connecties met vooraanstaande
fokkers uit het hele land. Daarbij bekende namen zoals Fikse, Hoogendoorn, Mellema en Vervoorn. Vader
Van Norel mocht graag zijn zienswijze en ideeën omtrent de fokkerij met hen uitwisselen. Gert Willem is
inmiddels 40 jaar getrouwd met zijn Roelie en precies even lang fokker van kwaliteitsvolle dressuurpaarden.
Hij begon met bekende merries als Leronia, die destijds een IBOP van 101 behaalde, en Luzelma. Zij was
behoorlijk prijzig, maar Gert Willem had het graag voor haar over. Hij telde regelmatig een fiks bedrag neer
voor een goede merrie. “Het verbaast me dat er tegenwoordig weinig animo is voor een aparte fokmerrie en
dat er navenant veel minder voor wordt betaald dan vroeger. Net zoals het me verbaast dat de tribune in
Ermelo vol zit als daar een paar hengsten op komen draven, terwijl er op de Paardendagen wel honderd
goede merries in de baan komen en daarvoor veel minder belangstelling is. Een goede merrie is toch de
basis van het succes. Eigenlijk staat de dressuurpaardenfokkerij in Nederland nog in de kinderschoenen,
maar ik ben er al veertig jaar mee bezig. Aan de zijlijn op de keuring hoor ik regelmatig ‘de Van Norelpaarden haal je er allemaal uit’. Dat beschouw ik als een groot compliment!”
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