KWPN-goedgekeurde hengsten

Waldemar
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Index-aanvoerder van hengsten met
nakomelingen in de sport
De negenjarige hengst Waldemar van de gebr. Van Manen heeft zijn carrière met veel progressie weten op te
bouwen. Als veulen was hij kampioen, als driejarige was hij kampioen in ’s-Hertogenbosch en verrichtingstopper. Als vierjarige won hij de roemruchte nieuwelingenklasse in Bennekom en de hengstencompetitie en
hij werd in 2009 en 2011 Nederlands kampioen dekhengsten in tuig. Hij is de vader van Oregon Trofee-winnaar
Cizandro en mede door de prestaties van zijn eerste kinderen op de concoursvelden bereikt hij opnieuw een
waardevol hoogtepunt, namelijk de top van de index waarmee hij zijn vader Patijn, die twee jaar indexaanvoerder was, passeert. Recent kreeg Waldemar twee zonen doorverwezen naar het verrichtingsonderzoek.

éénmaal, maar ook treffen we nog diverse malen Hackneybloed aan in de pedigree van Waldemar. Zijn vader is de
keurhengst Patijn. Deze meervoudige
kampioenshengst is een zoon van Kolonel (v.Renovo pref) uit de keur preferente
prestatiemerrie Cituna (Unitas x de

Hackney-hengst Suddie Sitation).
Waldemar’s moeder Ninkie is een keurdochter van Joviaal (Cinovo x Dallerina
keur van Unicum). Ook Unicum gaat via
Koetsier terug op een grote maat Hackney-hengst namelijk Brown’s Liberty
Light. Ninkie komt uit de keur preferente

René van der Kuil

Waldemar (Winkie) is geboren bij Tonnie
van Beek uit Eerbeek. Deze tuigpaardliefhebber kocht moeder Ninkie in 1995
als veulen op de Nationale Tuigpaardendag van fokker Harmannus Boelens.
Waldemar voert van vaderszijde tweemaal Renovo-bloed en van moederszijde

De door Tonnie van Beek gefokte Waldemar van gebr. Van Manen is succesvol in de sport én in de fokkerij. Tweemaal werd hij in handen van Robbie van Dijk Nederlands
kampioen dekhengsten en hij is ook de vader van Oregon Trofee 2012 winnaar Cizandro.
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De door gebr. Den Otter gefokte Cizandro sloot het verrichtingsonderzoek af met de hoogste cijfers ooit. Gebr.
Van Manen zijn medegeregistreerde van deze topper.

Fenomenaal
merrie Itinkie V, een dochter van de
preferente Waterman die een zoon is van
Noran en de ster preferente Rasjana. En
ook via deze merrie wordt er weer Hackneybloed ingebracht. Rasjana is namelijk
een dochter van de grote maat Hackneyhengst Brook Acres Silversul en de ster
preferente Idanseuse (v.grote maat
Hackneyhengst Marfleet Raflles x
Oregon). Via Renovo werd dus ook al het
bloed van de grote maat Hackneyhengst
Cambridge Cole ingebracht zodat de
bloedopbouw van Waldemar zeer gevarieerd is. Met 62% betrouwbaarheid is zijn
koppositie op de index nog niet super
bevestigd, maar zijn eerste jaargang
leverde al meteen opvallende paarden
op. Zijn koppositie heeft Waldemar mede
te danken aan de status van zijn vader
Patijn. Overigens gaat Waldemar’s zoon
Cizandro op kop bij de index van hengsten zonder nakomelingen in de sport en
zijn keurdochter Corita neemt plaats
twee in bij de merries met fokwaarde
aangespannen sport.
Waldemar’s moeder Ninkie was als tweeen driejarige kampioen op de Nationale
Tuigpaardendag en bij de vier- t/m zevenjarige keur-/elitemerries werd ze reservekampioen. Ze heeft 26 winstpunten.
Ninkie komt dus uit de keur preferente
Waterman-dochter Itinkie V. De stam
staat bekend als de Finkie-stam. Finkie

In 2007 won Waldemar in handen van Thomas van der Weiden de nieuwelingenklasse in Bennekom en
werd hij winnaar van de KWPN Hengstencompetitie. In 2008 bracht Robbie van Dijk Waldemar uit en startte
hem in de Masterclass. Tezamen met Wendelrose ging hij daarin aan de leiding, maar juist voor de finale
blesseerde Waldemar zich. In 2009 werd Waldemar in handen van Van Dijk de ongeslagen hengstencompetitiewinnaar en ook op de reguliere wedstrijden was hij niet te kloppen. Hoogtepunt van 2009 was ongetwijfeld het Nederlands kampioenschap dekhengsten. In 2010 won hij weer al zijn wedstrijden, maar hij
werd niet gestart in het kampioenschap. Robbie: “Het kampioenschap in Hoogland ging toen niet door. Dat
werd later in het jaar verreden, maar doordat wij met vakantie waren was de tijd te kort om Waldemar er
scherp voor te zetten. Deelnemen zou niet fair zijn geweest.” In 2011 jaar pakten Waldemar en Robbie op
grootste wijze het kampioenschap dekhengsten terug. Ook in de reguliere wedstrijden was hij afgelopen
seizoen altijd bovenaan te vinden en en passant nam Waldemar ook nog even het kampioenschap limietklasse Zuid mee. De Manno Trofee zat er nog niet in! Robbie: “Weet je wat het is, op de Nationale Tuigpaardendag is Waldemar altijd zoveel hengst, ik denk dat het komt door al die merries daar. Hij toont daar
zoveel hengstenallure en dat gaat ten koste van zijn concentratie. In het begin wilde hij soms niet zo goed
stilstaan op een wedstrijd, maar ik wil dat hij luistert. Dat heeft wel een keer een eenspanboom gekost.”
Waldemar was vorig jaar in Hoogland fenomenaal. Achterbeengebruik en houding waren op het verrichtingsonderzoek zijn laagste scores (7.5). In Hoogland was de hengst in beiden subliem. Robbie heeft er een
verklaring voor. ”Waldemar is een grote hengst die je de tijd moet gunnen. Ik heb altijd getraind op achterbeengebruik. Ik liet hem in een tempo lopen waarin zijn achterhand constant een dragende functie had. Dat
was eerst een beheerst tempo. Dat heeft nu z’n effect. We trainen veel op tempowisselingen. Waldemar
kan nu in alle versnellingen, hij blijft op het achterbeen en hij kan front maken. In Hoogland viel alles op z’n
plek, daar deed hij wat hij bij huis altijd al laat zien.” Robbie had nog een paar hele beste nieuwelingen van
Waldemar, maar ze zijn naar het buitenland verkocht evenals de jonge Makari Jetsetter van de hengstenkeuring. “Wij hadden deze paarden graag gehouden, maar de verkoopprijs heeft de doorslag gegeven. Er
zijn al veel Waldemars naar het buitenland gegaan hoor. Best wel jammer, ook voor de hengst.”

was een preferente dochter van Oregon.
De stam is wijdvertakt en bracht ook de
hengst Robert (v.Gloriant) als mede vele
succesvolle keurings- en concourspaarden. Daarvan zijn Ninkies’s volle broer

Rinkier (ster) en volle zus de keurmerrie
Sitinkie M van de familie Mulder uit Lanaken prachtige recente voorbeelden. Sitinkie M vormde met Heraut (v.Indiaan) het
kampioenschaptandem, Rinkier, Sitinkie
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“Ninkie had een gouden karakter”

René van der Kuil

Tonnie van Beek (72) heeft in de herfst van vorig jaar Waldemar’s moeder Ninkie op 16-jarige leeftijd
moeten laten inslapen. Dat betreurde Van Beek zeer, temeer omdat het zijn laatste paard was, maar
Ninkie leed aan ongeneeslijke hersenaandoening. “Ninkie was een merrie met een gouden karakter”,
zegt Tonnie. Hij betuigde haar zelf en bracht haar ook uit, maar Aris van Manen presenteerde haar op de
IBOP (85.5 punten). Elk jaar bracht Ninkie een veulen. Tonnie verkocht ze allemaal, maar hij weet ze niet
alle meer te traceren. De combinatie Patijn x Ninkie is voorlopig het meest succesvol. Naast Waldemar
leverde deze combinatie ook het door Stal Mekkes uitgebrachte concourspaard Vitz Randall (89 punten)
op. Een volle zus loopt nog bij Van Beek in de buurt en wordt recreatief gebruikt. De merrie werd nooit
op een keuring aangeboden. “Ik ging driemaal naar Patijn en het werd driemaal een totaal verschillend
veulen. Ik denk dat Waldemar van zowel z’n vader als z’n moeder de meest positieve eigenschappen die
zij in hun genen hebben meekreeg, dat geluk moet je hebben.” Ook Ninkie’s dochter Chinouk (v.Unieko)
loopt op de baan. Zij is van Aris van Manen die zeven winstpunten met de merrie heeft behaald. Vorig
jaar verkocht Van Beek het hengstveulen van Ninkie en Atleet aan Uilke Haarsma. Tonnie: “Atleet x
Ninkie paste ook heel goed, ik vond het een best hengstveulen.” Een jaar eerder verkocht hij het merrieveulen van Ninkie en Zepplin op de afstammelingenkeuring van Zepplin aan Mark de Groot die er een
klant voor had. Daar heeft hij achteraf wel een beetje spijt van. “Twee jaar geleden leek het erop dat ik
mijn land en mijn stallen kwijt zou raken, er waren bouwplannen werd mij gezegd. Daarom verkocht ik
het veulen. Maar nu gaan die bouwplannen niet door en kan ik het land nog zeker tien jaar gebruiken.
Als ik dat eerder had geweten had ik de Zepplin-merrie aangehouden, het was een mooie merrie. Maar
ik begin wel weer, straks op de keuringen kijk ik uit naar een goede fokmerrie. Tuigpaarden fokken vind
ik prachtig. Ik heb zoveel moois beleefd met Waldemar. Twee keer ben ik gehuldigd, dat doet je wat
hoor. Ik weet ook wel dat een goedgekeurde hengst fokken een unicum is, maar ik beleef ook veel
plezier aan het fokken van een goede keuringsmerrie.” Tonnie was er niet bij toen Waldemar afgelopen
jaar voor de tweede keer op grandioze wijze kampioen dekhengsten werd, maar hij geniet op zijn eigen
ingetogen wijze van alle prestaties van zijn hengst die hij nauwlettend volgt.

Vitz Randall (10 jaar) is een volle broer van Waldemar. Hij werd door Stal Mekkes in 2005 aangeboden op de
hengstenkeuring. De vos mocht naar ’s-Hertogenbosch. Op stal Mekkes ontwikkelde Vitz Randall zich tot een
succesvol concourspaard.

en Heraut werden tweede in het kampioenschap klavertje drie en Rinkier en
Heraut werden tweede in het kampioenschap tweespannen waarbij Jan Jordans
de stuurman was van deze succesforma-
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ties van 2011. Grootmoeder Itinkie werd
tot op zeer hoge leeftijd uitgebracht. Ze is
een halfzus van het voormalig ereklasse
paard Loverboy en de concoursmerrie
Mytinkie (beiden van Renovo).

Begonnen met kampioenschap
De mooi getekende bruinbles Waldemar
begon zijn carrière in zijn geboortejaar
2003 al meteen met twee kampioenschappen. Nadat hij het veulenkampioenschap
op de Fokdag Nijkerk op zijn naam had
geschreven, wist hij ook alle 52 concurrenten op nationaal niveau achter zich te
laten. Wieke V (v.Manno) was zijn zwaarste
concurrente. Dat jaar waren er zes Patijnnazaten bij de hooggeplaatste tien
veulens. De jury omschreef Waldemar als
een veulen met veel ras en uitstraling,
mooi langgelijnd met goed beenwerk en
een zeer goede draf. Tonnie van Beek
verkocht Waldemar op de veulenkeuring in
Nijkerk aan de gebr. Van Manen. Het
volgende eclatante succes van Waldemar,
toen nog Winkie genoemd, was de kampioenstitel in 2006 bij de driejarige hengsten
tijdens de hengstenkeuring in ’s-Hertogenbosch. Ook daar roemde de jury zijn ras
en langgelijndheid evenals zijn mooie
voorbeengebruik, het goede terugkomen
in het front en het er constant voor blijven
gaan zonder te bluffen. Tien hengsten
werden er in 2006 uitgenodigd voor het
verrichtingsonderzoek, drie werden er ingeschreven. Naast Waldemar waren dat
Whiskey HBC en Wodka HBC, waarbij
Waldemar de hoogstscorende werd. De
1.68 metende Waldemar haalde voor actie
voorbeen een 9, looplust en zweefmoment
werden een 8,5, algemeen beeld leverde
een 8 op en houding en gebruik achterbeen
scoorden een 7,5. Het onderzoeksrapport
was lovend: de hengst had zeer veel aanleg
als tuigpaard en toonde veel looplust,
belangrijke passages uit het rapport. In
2007 werden de eerste veulens van Waldemar geboren. In totaal zijn er 330 nakomelingen van de hengst geregistreerd. Zes van
zijn kinderen hebben er winstpunten
behaald. Maar zijn oudste kinderen worden
nu pas vijf jaar en tuigpaarden mogen pas
op vierjarige leeftijd worden uitgebracht.
Waldemar heeft zelf bijna 100 winstpunten.
Eén zoon van Waldemar is goedgekeurd,
drie haalden de tweede bezichtiging, 13
nakomelingen werden ster en drie merries
voeren het predicaat keur.
Waldemar toonde in 2007 een uniforme
collectie (17) goed ontwikkelde veulens
en zijn kinderen kwamen toen ook op de
keuring. Bij de top 10 op de Nationale
Veulenkeuring 2007 stond de nu goed-
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gekeurde hengst Cizandro op plaats
negen. In 2008 stond David (uit Unicoletta keur van Jonker) van fokker K. Ruinemans uit Rhenen zesde in de veulenfinale. In 2009 behaalde het veulen Evita (uit
Vicky ster van Larix) van fokker W. van
Beers uit Kaatsheuvel plaats twee, werd
Eilandro (uit Vilandra keur van Manno)
van fokkers gebr. Den Otter uit Bruchem
derde en werd Elegant (uit Ranka ster
van Lorton) van fokker E. Lokhorst uit
Vierhouten vierde in de finale. In 2009
ging Cizandro op kop op de Nationale
Tuigpaardendag bij de tweejarige hengsten en werd Casper (uit Saralinda sport
van Igor) van fokker C. van Dijk uit
Boekel vijfde. Bij de tweejarige merries
bezette Charisma (uit Heidebloem keur
preferent van Proloog) van fokker G.J.H.
Hermanussen uit Beers plaats twee. Als
driejarige was ze 13e. In 2010 waren er
evenals in 2011 geen veulens van
Waldemar in de finale. Bij de tweejarige
hengsten waren in 2010 drie Waldemarkinderen bij de top 10. Damler (uit
Zenderose ster van Manno) van fokker
R. van de Put uit Hulshorst stond vierde.
Diamondo (uit Poletta ster van Immigrant) van fokker T. Bast uit Eemnes
scoorde plaats zes en Dageraad (uit
Sealarda keur preferent van Fabricius)
van fokker C. Mooiweer uit Doornspijk
ging huiswaarts met plaats acht. Dageraad is één van de drie tweede bezichtigingshengsten. Bij de tweejarige merries
werd Donja (uit Sonja keur van Manno)
van fokker J. Kok uit Polsbroek zesde.

G e a Ve e n s t r a

Jacob Melissen

De door Harmannus Boelens gefokte keurmerrie Ninkie van Tonnie van Beek was
een vruchtbare, maar tevens super brave fokmerrie. Haar zoon Waldemar maakte
haar beroemd.

Corita van f/g. combinatie Cazemier/Zehr is één van de drie keurmerries van
Waldemar. Zij staat tweede op de index bij de tuigpaardmerries met een fokwaarde
aangespannen sport.

Bij de driejarige merries waren vier
Waldemars bij de top 10. De hoogste eer
was voor nationaal kampioen Charlotte
(uit Roukje ster van Factor) van fokkers
M.J. en A.J. van Ingen uit Lienden. Vijfde
werd Cioletta (uit Unicoletta keur van
Jonker), fokker K. Ruinemans-ger. gebr.
Van Manen. Corita (uit Worita keur van
Manno) van fokker W.G. Cazemier uit
Nuis en J. & R. Zehr uit Grabill werd achtste en Carola (volle zus van Donja)
negende. In 2011 stond bij de tweejarige
merries Elegant (zie veulens) nu van C.
van Dijk vijfde en werd Esmee Bala (uit
Whitnybala ster van Marvel) van fokker
C.M. van Eijk uit Arkel en T. van Zessen
uit Meerkerk negende. Bij de tweejarige
hengsten wist Waldemar niet te scoren
wat betreft de top tien. Bij de driejarige
merries werd Duizandra (uit Uizandra ster
van Manno – volle zus Cizandro) van
gebr. Den Otter vijfde. De overige twee
tweede bezichtigingshengsten zijn Drikus
(uit Korina keur van Waterman-fokker J.
Brons Berkhof uit Stoutenburg en H.C.
Vonk uit Lienden), ger. U. Haarsma en
Eilandro die als veulen derde stond. Dit
voorjaar werden er twee zonen van
Waldemar aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Daarvan werd de vos
Enrique H (uit Urencia Blokshanie v.grote maat Hackneyhengst Blokland
Shales-fokker H.C.Vonk) van Uilke Haarsma reservekampioen. De tweede aangewezen hengst is Edison (uit Silgonda keur
van Manno – fokker G. de Vaan uit Vlijmen) van M. Verboord.

Kinderen in de sport
Zoals gezegd zijn de oudste kinderen van
Waldemar pas vijf. Zijn eerste jaargang
heeft echter al een paar opvallende paarden opgeleverd. De meest opvallende is
zonder meer zijn goedgekeurde zoon
Cizandro (uit Uizandra ster van Manno) van
f/g. gebr. Den Otter en gebr. Van Manen.
Cizandro sloot het verrichtingsonderzoek af
met de hoogste cijfers ooit. Hij scoorde vijfmaal een 9 en tweemaal een 9.5 en dat
laatste cijfer werd hem toegekend voor de
onderdelen houding en algemeen beeld als
tuigpaard. Cizandro heeft inmiddels 45
winstpunten. In 2011 won hij evenals zijn
vader de roemruchte nieuwelingenklasse in
Bennekom. Hij was vorig jaar de ongeslagen winnaar in de nationale enkelspan
competitie in handen van Robbie van Dijk
en onlangs in ‘s-Hertogenbosch behaalde
een uitbundig optredende Cizandro op zeer
spectaculaire wijze de Oregon Trofee
binnen. De rassige Nationaal Kampioensmerrie Charlotte is qua winstpunten (49)
de hoogst scorende nakomeling van
Waldemar. Zij behaalde die punten vorig
jaar in handen van Adri van Ingen en met
dit sportresultaat verdiende zij het predicaat
keur. Zij werd ook kampioen fokmerries
Zuid. De tweede keurmerrie is Corita, die
als driejarige dus achtste stond. In handen
van Fokker van het Jaar 2010 Wim Cazemier behaalde zij 26 winstpunten. De derde
keurmerrie is Charisma (als tweejarige
tweede). In handen van Henk Hammers
behaalde zij op haar IBOP 75,5 punten.
Zij heeft vijf winstpunten.
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