ONTMOETEN

Berlin preferent

Wereldtopper
in sport en
fokkerij
Vier jaar nadat Berlin het keurpredicaat kreeg toegekend, volgde begin dit jaar de hoogst
haalbare onderscheiding voor hem als fokhengst. Op de KWPN Stallion Show werd de inmiddels
24-jarige vererver preferent verklaard, dankzij zijn grote bijdrage aan de fokkerij. Eerder kwam hij
met Gerco Schröder al tot fantastische successen en was hij van grote waarde voor het
Nederlandse springteam.
Tekst: JENNEKE SMIT — Beeld: DIRK CAREMANS

D

e nalatenschap van Berlin is nog altijd
groeiende. Tientallen nakomelingen
zijn doorgedrongen tot het hoogste
niveau in de internationale springsport. Zo
sprong zoon Zilverstar T (mv.Cavalier) met
Nicola Philippaerts op de Olympische Spelen in
Rio de Janeiro, zette Aniek Poels haar Athene
(mv.Numero Uno) al meerdere malen met
succes in voor de Nations Cup-wedstrijden, en
timmert de nieuwe generatie Berlins met
‘coming stars’ als Extra (Olivier Philippaerts),
Dienellie (Lisa Nooren) en Eclatant (Petronella
Andersson) flink aan de weg. Bij het KWPN
heeft hij reeds vier goedgekeurde zonen, naast
de erkende Grand Prix-hengst Zerlin M (mv.
Concorde) zijn dat de 1.45m-geklasseerde
kampioenshengst Zürich (mv.Concorde), de
opvallende Gaspahr (mv.Tangelo van de
Zuuthoeve) en toekomsttalent It’s Possible
SRK (mv.Quidam de Revel).
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Springgenen verankerd
Gezien zijn prestatiegerichte pedigree is het geen
verrassing dat Berlin in zowel de sport als de
fokkerij een uitschieter is gebleken. Hij vertoont
veel gelijkenis met zijn vader, de welbekende
Cassini I die zelf jarenlang op het hoogste niveau
presteerde onder Franke Sloothaak. Samen
schreven zij meerdere Grote Prijzen op hun naam
en in de fokkerij heeft Cassini I zich ontwikkeld
tot een topvererver dankzij nakomelingen als
Cumano, Ingmar, Curtis en Carino. Ook van moederszijde heeft Berlin veel springgenen meegekregen, zijn moeder Estia sprong onder de naam
Cathleen W met Aloïs Pollman-Schweckhorst en
Marc Wirths in de internationale sport. Moedersvader Caretino heeft zich ook ruimschoots
bewezen in de fokkerij en uit deze directe
moederlijn zijn al diverse goede springpaarden
voortgekomen. Hij zag op 11 maart 1994 het
levenslicht bij fokker Josef Unkelbach in het

Duitse Keulen, die de Cassini I-zoon de naam
Caspar mee gaf. Als driejarige werd hij in eerste
instantie niet goedgekeurd bij het Holsteiner
Verband, maar hij nam wel deel aan de Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf. Daar
behaalde hij 133,21 punten waarmee hij de
tweede plaats opeiste bij de springhengsten.
Vervolgens is de schimmelhengst opgeleid voor
de sport en als zesjarige werd het grote talent
ontdekt door Stal Eurocommerce. Hij werd in eerste instantie puur voor de sport aangeschaft.
“Berlin stond bij Jan Tops en had op 1.30mniveau gesprongen in Zuid-Duitsland. We
kwamen eigenlijk een ander paard proberen,
maar Berlin trok onze aandacht. Bij het uitproberen gaf hij me direct een heel goed gevoel. Hij
moest duidelijk nog sterker worden, maar ik had
er veel vertrouwen in. Hij voelde alsof hij overal
overheen kon en dat heeft hij in de jaren daarna

ook ruimschoots bewezen”, vertelt Gerco
Schröder, die grote successen met de schimmelhengst boekte.

Ruiterwissel

Nadat Berlin zich onder
Gerco Schröder op het
hoogste niveau in de
sport heeft
gemanifesteerd, heeft
deze preferente vererver
ook in de fokkerij zijn
naam gevestigd.

Aanvankelijk was het Gerco’s broer Wim die de
opleiding van Berlin op zich nam. Hij stak veel
tijd en energie in het dressuurwerk en Berlin
groeide met Wim door
naar het hoogste
niveau. In 2002 boekte
hij zijn eerste topklasseringen op het
Gerco Schröder:
hoogste niveau, zoals
de tweede plaatsen in
“Paarden met zo’n
de Grand Prix van
instelling kunnen het
Helsinki en de Riders
verschil maken.”
Tour (1.60m) in Gera.
Ook wonnen ze dat
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jaar de 1.50m-Grand Prix van Valkenswaard. In
2004 won het duo de Grand Prix van Verona en
maakten ze deel uit van het winnende Nederlandse team in Cannes. Nadat Wim zijn been
brak in het voorjaar van 2005, kwam Berlin
onder het zadel bij Gerco. Berlin ontwikkelde
zich met zijn nieuwe ruiter tot een vaste waarde
voor het Nederlandse team en hij bleek een

Gerco Schröder:

“Zijn geweldige
instelling is denk
ik zijn grootste
kwaliteit!”

uitstekend kampioenschapspaard. Eén van de
mooiste momenten uit de sportcarrière van
Berlin is het wereldkampioenschap van 2006 in
Aken, waar het duo een belangrijke rol speelde
bij het binnenhalen van de gouden teammedaille. Individueel eindigden Schröder en Berlin
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als zesde. “Het WK in Aken zie ik als één van de
mooiste momenten die ik beleefd heb met
Berlin. Hoe hij daar sprong was echt grandioos!
Berlin heeft jarenlang in de top meegedraaid en
hij heeft veel voor mij betekend. Zijn geweldige
instelling is denk ik zijn grootste kwaliteit, hij
wilde er altijd voor gaan en gaf alles wat hij in
zich had. Paarden met zo’n instelling kunnen

Net zoals haar vader,
heeft ook de immer
imponerend springende
Berlin-dochter Athene al
succes gebracht onder
Aniek Poels in de
landenwedstrijden.

OPVALLENDE NAKOMELINGEN
VAN BERLIN
A
 thene (mv.Numero Uno) ISP Grand Prix met Aniek Poels
Z ilverstar T (mv.Cavalier) ISP Grand Prix met Nicola Philippaerts
Z erlin M (mv.Concorde) ISP Grand Prix met Michael Hughes en KWPN-erkend
A
 ce (mv.Irco Polo) ISP Grand Prix met Alison Robitaille
A
 ntigone Quality (mv.Heartbreaker) ISP Grand Prix met Hendrik Denutte
B asic (mv.Dutchboy) ISP Grand Prix met Guy Williams
C hambery (mv.Lux) ISP Grand Prix met Roland Englbrecht
Z ycalin W (mv.Carthago) ISP Grand Prix met Patrick Lemmen
Z ippit (mv.Zeus) ISP Grand Prix met Gregory Wathelet
D
 ienellie (mv.Lupicor) ISP Grand Prix met Marlon Zanotelli (nu Lisa Nooren)
E clatant (mv.Heartbreaker) ISP Grand Prix met Petronella Andersson
E xtra (mv.Heartbreaker) ISP Grand Prix met Olivier Philippaerts
Z ürich (mv.Concorde) KWPN-goedgekeurde hengst, ISP 1.45m
Gaspahr (mv.Tangelo van de Zuuthoeve) KWPN-goedgekeurde hengst, ISP 1.35m
It’s Possible SRK (mv.Quidam de Revel) KWPN-goedgekeurde hengst

SPORTIEVE HOOGTEPUNTEN BERLIN
het verschil maken”, blikt Gerco terug. Op het
Europese kampioenschap in Mannheim in 2007
kon wederom een gouden teammedaille aan
Berlins erelijst worden toegevoegd.

Op alle fronten succes
Vier jaar eerder, in 2003, verdiende Berlin
goedkeuring bij het KWPN. Omdat hij al op het
hoogste niveau sprong, voldeed deelname aan
het vijfdaagse karakter
onderzoek, waarvoor de
hengst glansrijk slaagde.
In de sport viel de Cassini
Gerco Schröder:
I-zoon op met zijn
“Het WK in Aken
welhaast onbegrensde
vermogen en goede
is één van de
rijdbaarheid, eigenschap
mooiste momenten
pen die hij bovendien
die ik heb beleefd
sterk weet te vererven.
Tot en met 2008 bleef de
met Berlin.”
fabelachtige schimmel
zijn palmares uitbreiden
(zie kader) en op de
KWPN Hengstenkeuring in ’s Hertogenbosch in
februari 2009 nam hij definitief afscheid van de

Teamgoud WK Aken 2006
Teamgoud EK Mannheim 2007
Nederlands kampioen 2006
1e GP La Coruna 2006
1e GP Verona 2004
2e GP Helsinki 2002
2e Riders Tour Gera 2002
3e GP La Baule 2004
3e 1.60m-Championat Hannover
4e GP Barcelona 2007
4e GP Vigo 2006

sport. Vijf jaar later keerde hij terug naar de
Brabanthallen om gehuldigd te worden als
keurhengst, en dit jaar volgde het felbegeerde
preferentschap. Opnieuw werd de schimmel
hengst in topconditie gepresenteerd op de
KWPN Stallion Show, ditmaal in bijzijn van zijn
fokker Josef Unkelbach en huidig eigenaar Wim
van der Leegte. Deze hoogste onderscheiding
heeft Berlin niet alleen te danken aan het
opvallende aantal nakomelingen dat uit zijn
eerste jaargangen in de internationale sport

De uit de stam van
Martien Liefhebber
gefokte vijfjarige
Berlin-zoon It’s Possible
SRK is bij het KWPN met
82 punten goedgekeurd.
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GENETISCH PROFIEL BERLIN
GENETISCH PROFIEL
Dressuur
Springen
Exterieur
Vrijbewegen
Vrijspringen
OC-gezondheid (GFW)
Stokmaat

BTBH.
44%
94%
91%
91%
92%
91%

***

**

*

Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Klein

VERERVING BERLIN
De springindex van Berlin is ver bovengemiddeld (159) met een hoge betrouwbaarheid van 94%. Voor de vererving van het exterieur scoort hij met 106
eveneens bovengemiddeld, en voor het vrijspringen komt dit zelfs uit op 111, bij
een betrouwbaarheid van 91 respectievelijk 92 procent. Berlin vererft een goede
galop, zijn nakomelingen hebben daar in veel ruimte (92), veel afdruk (90) en veel
balans (88). Bij het springen doet Berlin als fokhengst opvallende zaken. De
nakomelingen van hem springen duidelijk naar boven (86), hebben een ronde
rugtechniek (94), openen op de sprong achter zeer goed (83), beschikken over
heel veel vermogen (79), duidelijk veel souplesse (87) en tonen een grote mate
van voorzichtigheid (87). Een compleet overzicht van de vererving van Berlin is te
vinden in de online KWPN Database, onder het kopje ‘genetisch profiel’.

presteert, maar ook aan het leveren van
meerdere goedgekeurde zonen, zijn zeer hoge
springindex van 159 en goed scorende dochters

GEMIDDELD
84
159
106
100
111
104

*

**

***
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Groot

op de merriekeuringen en in de aanlegtesten.
Een mooi voorbeeld daarvan is de Berlin-dochter Hymette (mv.Indoctro) van fokker Johan
Regterschot, die na het behalen van 83 punten
in de IBOP in 2016 werd uitgeroepen tot
nationaal kampioene bij de keur- en elitemerries
in Ermelo. De scherpe, atletische merrie heeft
onlangs, dankzij haar klassering in het 1.35m,
haar sportpredicaat al op zesjarige leeftijd
behaald. Eén van de vele internationaal
springende nakomelingen van Berlin is de
IBOP-topper Zuara (mv.Dageraad, fokker Jos de
Crom), die haar carrière begon onder Jan
Verellen en daarna met Jaime Guerra Piedra en
Pilar Lucrecia Cordon in de sport op 1.45mniveau presteerde. Als driejarige viel ze al op
door 85 punten in de IBOP te scoren.

Onder Nicola Philippaerts
nam de succesvolle
Berlin-zoon Zilverstar T in
2016 deel aan de
Olympische Spelen van
Rio de Janeiro. Enkele
maanden later wonnen ze
de GP van Maastricht.

IDS7 — 20 april 2018

19

Behouden voor Nederland
Sinds de veelbesproken Eurocommerce-executieveiling in 2014 is Berlin in eigendom van
Wim van der Leegte van Stoeterij Duyselshof,
die hem graag wilde behouden voor de Nederlandse fokkerij. Een investering die zijn
vruchten afwerpt! Al sinds begin 2014 was
Berlin beschikbaar bij De Radstake in Heelweg,
waar hij ook dit jaar weer ter dekking wordt
aangeboden. Tot en met 2017 zijn er van hem
bij het KWPN 747 nakomelingen geregistreerd.
Van de 102 in het stamboek opgenomen merries
hebben er 35 het sterpredicaat behaald, zijn er
12 keur en 21 elite verklaard. Zeven dochters
slaagden voor de merrietest, 28 voor de IBOP en
49 hebben reeds het sportpredicaat behaald.
Ook de eerste preferente en prestatiedochters
heeft hij inmiddels geleverd. Naast Hymette en
Zuara bleek ook Beatrice (mv.Lux) met 85
punten een echte uitschieter. Deze door wijlen
Ad den Hartog gefokte merrie is in Amerika
geklasseerd in het internationale 1.35m. In de
merrietest viel onder meer de goed geteste Iko
Ludine (mv.Mermus R, fokker A.M. te Lintelo)
op, die uitkwam op een mooi puntentotaal van
84. Ook goede zaken deed de Berlin-dochter
Elba-Montanja (mv.Epilot) die met 81 punten
slaagde. Dit fokproduct van H.B. Keukenkamp
uit Lochem is in Duitsland op 1.45m-niveau
actief. In het verrichtingsonderzoek voor de
hengsten slaagde It’s Possible SRK met 82
punten en Zürich met 84 punten. De laatste
jaren duiken overal ter wereld nakomelingen
van Berlin vooraan op in de internationale
springrubrieken en zowel via zonen als dochters

drukt de vererver ook in de tweede generatie al
zijn stempel. Al met al kan er geconcludeerd
worden dat Berlin is doorgedrongen tot het
elitecorps der prestatieverervers. Naast een
grandioze carrière in de sport, is de hengst in
staat gebleken een grote bijdrage te leveren aan
de Nederlandse en mondiale fokkerij. En ook in
2018 is de topvererver via vers en diepvriessperma beschikbaar voor de fokkers. •

Ook op de keuringen
weten Berlin-dochters
indruk te maken. Zo werd
deze goed geteste (IBOP
83 punten) Hymette in
2016 uitgeroepen tot
NMK-kampioene bij de
keur- en elitemerries.

Met zijn onbegrensde vermogen, inzet en kwaliteit doet de KWPN-goedgekeurde hengst
Gaspahr veel denken aan zijn legendarische vader Berlin.
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