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Als driejarige hengst was hij kampioen op de hengstenkeuring in ’s-Hertogenbosch. Nu
is Eebert zes en werd afgelopen jaar onder andere Nederlands kampioen dekhengsten
en winnaar van de KNHS/KWPN Hengstencompetitie. Zijn eerste jaargang veulens
leverde al meteen kampioenen op en afgelopen jaar maakten zijn veulens nationaal
weer de dienst uit. Tijd om Eebert, een zoon uit de eerste jaargang van Atleet, voor
het voetlicht te halen.
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Piet Lelieveld:

“Eebert was net
geboren maar
keek al de wereld
in met een
blik van:
‘Kom maar op.’
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iernaast was Eebert nog winnaar
nieuwelingenklasse in Bennekom,
winnaar enkelspan KNHS-competitie en kampioen zowel bij de
vierjarige- als bij de vijfjarige tuigpaarden en
behaalde hij 88 winstpunten. Eebert, van de
gebroeders Van Manen, is gefokt door oudhengstenkeuringscommissielid en oud-inspecteur Piet Lelieveld uit Leidschendam die met de
in 1979 bij Vrielink in Schalkhaar aangekochte
Veldine (keur preferent v.Hoogheid x Oregon)
een zeer succesvolle foklijn opzette. Eebert is
ongetwijfeld de kroon op de fokkerij van
Lelieveld, die in 2013 Fokker van het Jaar werd.
Naast Eebert fokte hij uit de stam nog een
goedgekeurde hengst. Dat is de inmiddels niet
meer voor de fokkerij beschikbare Talos (Manno
uit Jeldine keur preferent v.Wilhelmus). Uit de
jonge Veldine, een volle zus van Talos, fokte Piet
Eebert. Maar de stam bracht hem ook een aantal
heel hoog scorende keuringsmerries waaronder
Faldine (ster preferent v.Waarborg uit de oude
Veldine), Godine (ster preferent v.Wilhelmus uit
de oude Veldine), Uldine (keur v.Manno uit
Jeldine). Naast deze merries was er ook een
aantal paarden dat het op de concoursvelden
goed deed maar vervolgens, evenals Talos, de
mensport in is gegaan. In de pedigree van
Eebert komt Hackney-bloed uit diverse lijnen bij
elkaar. Dat is via Fabricius-Renovo het bloed van
de preferente Hackney-hengst Cambride Cole,

via Patijn-Kolonel het bloed van Suddy Citation
en via Atleet (mv.Waterman) het bloed van
Brook Acres Sulversul en Marfleet Raffles.

Even schrikken
Lelieveld koos voor Atleet om z’n ras, maar zeker
ook om z’n verrichting. Piet: “Atleet voert nogal
wat Hackneybloed en daar houd ik van. Maar hij
kwam ook heel sterk uit het verrichtingsonderzoek. Wat mij zo aansprak was het altijd rijzende
beeld van Atleet. Ik schrok overigens wel toen
Eebert geboren werd. De kleur bruin was
dominerend in mijn stal. Nu kwam er een vos
met veel wit. Ik zag die bles en dat ene hoge witte
voorbeen natuurlijk het eerst. Maar die schrik
was ik gauw te boven. Eebert stond nog niet eens
maar keek al de wereld in met een blik van: ‘Wat
gaat hier gebeuren, kom maar op.’ En hij had van
die grote ogen! Toen al zag ik dat hij iets aparts
had. Ook in beweging. Het was een brutaal
veulen. Hij ging nergens voor opzij. Jan van
Manen kwam hier om de moeder te insemineren
toen Eebert zo’n dag of tien was. Hij heeft hem
direct gekocht. Ik zag Eebert terug toen hij twee
was. Toen viel hij me nog niet helemaal mee,
maar hij is er nadien helemaal naartoe gegroeid.
Ja, ik ben trots op Eebert.”

Mengeling Manno en Atleet
Jan van Manen kocht Eebert in een paar
woorden van Lelieveld. Jan: “Piet haalde de
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Naast zijn eigen
successen op de
concoursvelden en in de
competities lijken ook
de eerste
fokkerijresultaten van
de Atleet-zoon Eebert
veelbelovend.
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Lambertus Huckriede
roemt Eebert om zijn
kwaliteiten: “Eebert
geeft een heel apart
gevoel, hij is een
natuurtalent en hij is
superintelligent.”
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merrie en het veulen uit de wei. Zoals Eebert
daar ging staan! En hoe hij bewoog! Geweldig,
daar hoefde ik niet lang over na te denken. Dat
deed ik ook niet, ik gaf wat Piet vroeg. Bij
goedkeuring volgde er een nabetaling, die
clausule maakten we. Ja, waar heeft Eebert z’n
talenten van. Ik vind Eebert een mengeling van
Manno en Atleet. Het postuur en het hooggrijpende voorbeen doet me aan Manno denken. En
ook het blije en natuurlijke. Atleet bracht
elasticiteit en ras. Maar ik houd het er op dat
Eebert het beste van beide kanten mee heeft
gekregen.” De combinatie Van Manen/Van Beest
was eerst geregistreerde maar nu zijn gebroeders Van Manen alleen geregistreerde. Jasper
van Manen, die Eebert ook altijd traint,
betuigde hem tezamen met zijn vader Jan.
Jasper: “We zijn begonnen met Eebert toen hij
twee was, want we hadden hem opgegeven voor
de Tuigpaardendag. Maar hij was toen nog erg
jeugdig, eigenlijk is hij na die tijd enorm gaan
groeien. Betuigen ging heel gemakkelijk, Eebert
heeft altijd plezier in het werk. En trainen was
gewoon zorgen voor conditie en los houden, je
hoeft echt geen aparte dingen met Eebert te
doen. Mooi maken doet hij zich van nature. En
alles wat hij aan beweging laat zien is ook van
nature.”

op de derde plaats. De Unieko-zoon Erdball
werd toen met 246 punten kampioen. In 2012
was Eebert op de hengstenkeuring de enige
aangeboden nakomeling uit de eerste jaargang
van Atleet. Tijdens de eerste bezichtiging in
Hardenberg was Eebert met zijn extreme
voorbeengebruik, zijn geweldig klimmende
manier van bewegen en zijn deftige front al een
heel opvallende verschijning. Tijdens de tweede
bezichtiging kwam de hengst nog zelfverzekerder over en was de ijzersterk bewegende Eebert
de overduidelijke kampioen. In 2012 was hij de
enige hengst die deelnam aan de eindbeoordeling van het verrichtingsonderzoek. Hij werd
ingeschreven met vijf maal een 8,5 en tweemaal
een 9 (lichaamshouding en looplust). Udo de
Haan was trainingsleider tijdens het verrichtingsonderzoek. Udo: “Eebert is op en top
tuigpaard. Het is een hengst met heel veel ‘go’ in
z’n lijf, hij heeft veel looplust, beschikt over een
positieve ritseligheid, was soms wat kijkerig
maar deed alles. Ik vond het ook een hengst met
humor. Hij vond het prachtig om zichzelf zo
mooi mogelijk te presenteren. Bij Eebert hoefde
je het front er niet op te rijden, hij deed het zelf.
Hij wou lopen, maar hij had ook het vermogen
daartoe. Het zich van nature groot maken
maakt hem heel tuigtypisch.”

Hengst met humor

Van ‘z’n eigen’

Als tweejarige hengst kwam Eebert op de
Nationale Tuigpaardendag met 235 punten uit

Bij aanlevering in Ermelo reed Robbie van Dijk
Eebert. Robbie: “Eebert kwam na ’s-Hertogen-

op stal pakte Eebert ons systeem heel snel op,
hij is super intelligent. Maar ik denk dat ons
systeem en dat van Robbie heel dicht bij elkaar
ligt. Ons systeem is heel simpel: het paard op
eigen benen laten lopen. Alleen als je dat voor
elkaar hebt kan een paard optimaal presteren.
En consequent zijn, altijd de regie in handen
houden.” Lambertus liet Eebert geweldig
presteren en behaalde, zoals voorspeld, het
kampioenschap dekhengsten met hem. Maar
ook het kampioenschap vijfjarigen en de
Hengstencompetitie gingen naar deze combinatie waarbij zeker over de topwedstrijd van
Eebert in Luttenberg nog lang werd na gepraat.

Kampioensveulens
In 2013 leverde Eebert tien nationale veulens,
drie drongen door tot de uit zeven veulens
bestaande finale. De Eebert-zoon Idealist (uit
Charisma keur v.Waldemar, f/g G.J.H. en G.
Hermanussen uit Beers) werd kampioen en Ivo
(Eebert uit Trea ster v.Manno, f/g B.J. en O.W.
Pander uit Gorredijk) stond tweede. Afgelopen
jaar waren er elf nationale veulens en daarbij
bestond de top vijf uit Eebert-kinderen.
Kampioen werd Jack D (uit Dareda elite v.
Unieko, f/g S. Daniëls, Wageningen). Joy (uit
Zoline ster v.Patijn, f/g J.K. Nagtegaal , Hollum)
werd de reservekampioen.
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Natuurtalent
Lambertus Huckriede had geen speciale
voorkeur toen hem werd gevraagd een hengst
voor Van Manen te rijden. Lambertus: “Cizandro en Fantijn zijn ook toppers. Ik zei wel ‘Ik
span de hengst eerst in bij jullie thuis’. Toen ik
achter Eebert zat zei ik meteen ‘Die maak ik
kampioen’. Eebert gaf direct een heel apart
gevoel, hij is een natuurtalent. Eenmaal bij ons

Robbie van Dijk:

“Eebert heeft zoveel van nature,
hij doet alles
‘van z’n eigen’.”
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bosch bij ons stal. Van Manen wilde weten of
Eebert het verrichtingsonderzoek wel aan zou
kunnen omdat hij in juni van dat jaar pas drie
werd. Maar ik zei tegen Jan: ‘Geen probleem,
Eebert heeft zoveel van nature, hij doet het van
‘z’n eigen’. Ik ben een rijder die een paard
graag veel vrijheid geeft. Dat past heel goed bij
Eebert. Vrijheid, blijheid, dat is Eebert. Maar
hij profiteerde ook weleens van die vrijheid en
kon dan speels doen. Maar je hebt wel met een
hengst te doen die midden in dekseizoen zit en
heel goed in het voer zit. Ik reed Eebert één of
twee keer in de week, hij stond in het dekseizoen niet bij ons op stal. Eén keer per week is
misschien net wat weinig om elkaar door en
door te kennen. Maar ik heb hele mooie dingen
met hem beleefd.” Robbie won veel met Eebert.
Het begon met de winst in de nieuwelingenklasse in Bennekom. Ook de nationale competitie en het kampioenschap vierjarigen waren
vorig jaar voor Eebert en Robbie. Dit jaar
moest Robbie, vaste rijder van Stal van Manen,
kiezen tussen de competitiehengsten Fantijn,
Fabuleus en Eebert. Cizandro was geen
competitiehengst, die kon hij er naast rijden.
“Van Manen stelde voor dat mijn vrouw
Chantal Fantijn zou rijden en ik Eebert. Maar
ik wist al hoe dat zou gaan, ik houd Chantal in
de gaten en kan me dan toch niet 100%
concentreren op mijn eigen paard. Ik besloot
Fantijn te rijden, maar wist dat ik mezelf in de
vingers kon snijden. Dat is dus ook gebeurd,
Eebert werd kampioen dekhengsten en
competitiewinnaar, maar ik heb zelf voorgesteld Eebert naar Lambertus Huckriede te
doen. Natuurlijk doet dat wel zeer, maar
Fantijn is ook een geweldige hengst. Voor mij
was uiteindelijk het belangrijkst dat we met
elkaar voor een pracht Hengstencompetitie en
een prachtkampioenschap hebben gezorgd. We
rijden voor het publiek en dat publiek hebben
we met elkaar iets heel moois kunnen bieden.
En daar gaat het om.”
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