Stempelhengsten

Cadmus xx
hengsten

In de Griekse mythologie bevocht koningszoon Cadmus een draak en
werd daardoor een beroemdheid. Zijn nageslacht daarentegen ging
roemloos ten onder. Dit in tegenstelling tot de nakomelingen van zijn
naamgenoot, de bekende Engels Volbloed-hengst. Vooral in de
moederlijn heeft Cadmus xx een duidelijke stempel gedrukt en tal
van bekende sportpaarden, zoals Tadmus, Tyson, Nagano, Westpoint
en Estoril, voeren zijn bloed.
Tekst: Gemma Jansen• Beeld: Jacob Melissen e.a.
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admus xx werd geboren bij generaal
majoor Combe in 1963 in Engeland.
Als jong paard verhuisde hij naar
Frankrijk alwaar eveneens een
bloeiende Volbloedcultuur heerste. Daar werd
Cadmus xx ingezet voor de rensport. Als
tweejarige startte hij twee keer op de 1500
meter. Eén keer won hij deze afstand en de
andere keer werd hij tweede. Als driejarige
verscheen de donkerbruine hengst zeven keer in
de baan. Met topjockey Freddy Head in het

zadel won hij de belangrijke Prix La Force, over
2000 meter. Ook tijdens een andere race
eindigde hij bovenaan en daarnaast werd hij nog
vier keer geplaatst. Op vierjarige leeftijd startte
hij nog vijf keer. Twee keer eindigde hij als
eerste, onder meer op Longchamp in de
prestigieuze Prix d’Harcourt, een bekende en
grote koers over 2100 meter. Vervolgens werd
hij nog twee keer tweede en één keer vierde.
Nadat hij een totale en bijzonder respectabele
winsom had gerealiseerd van 571.905 Franse
franc, werd Cadmus xx vanaf 1968 volop ingezet
als dekhengst. In 1975 werd hij in Nederland
goedgekeurd voor het WPN om vervolgens in
1979 weer afgekeurd te worden. Kwaliteit,
souplesse, ras en type werden bij zijn nakomelingen positief beoordeeld. Daarentegen kregen
ze bijna allemaal een bemerking op hun lange en
soms kromme achterbeen. Dit bleek uiteindelijk
de belangrijkste reden voor afkeuring. Cadmus
xx leverde slechts drie jaargangen veulens, maar
zij en vervolgens hun de nakomelingen hebben
zich onderscheiden door grote prestaties in de
verschillende disciplines in de paardensport.
Zowel in de dressuur als in het springen lopen
klein- en achterkleinkinderen van Cadmus xx nu
nog mee op het allerhoogste niveau.

Lang gezocht
Cadmus xx-zoon French
Rapture sprong op het
hoogste niveau met
Beezie Madden in het
zadel
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Johan Venderbosch van hengstenstation De
Radstake in Varsseveld was al langere tijd op
zoek naar een goede Volbloed. “De voormalige
KWPN-veterinair dokter Mulder kwam in zijn
hoedanigheid als dierenarts regelmatig op stal
bij de heer Nuy van kasteel Boxbergen in

Cadmus xx-zoon Troongraaf maakte veel indruk tijdens het
verrichtingsonderzoek.

Cadmus xx-dochter Voila T
maakte zij drie jaar lang
deel uit van het Young
Riders-Equipe met Uriël
Taken in het zadel.

hengsten

Cadmus xx drong vanwege de korte periode waarin hij dekte en zijn afkeuring niet
echt door met zijn mannelijke nakomelingen, maar in de verschillende merrielijnen
wist hij daarentegen wel duidelijk zijn stempel te drukken.
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stempelhengsten

Ifradin werd in 1991 algemeen kampioen tijdens CK
Bennekom en is een volle zus van Mondriaan.

Johan Venderbosch:

“Cadmus was
als een echte
majesteit als hij
voor je stond.”

Een van de blikvangers
van WK Jonge
Dressuurpaarden was dit
jaar Estoril, grootmoeder
Unette is een dochter van
Cadmus xx.

Uit Cadmus xx-dochter Unette werd deze KWPN-goedgekeurde Mondriaan geboren.

Wesepe. Daar zag hij op een dag de door de heer
Nuy van Frankrijk naar Nederland geïmporteerde Volbloed Cadmus lopen. Dokter Mulder
kwam helemaal enthousiast hierheen en zei: ‘Nu
heb ik het paard gezien, wat jij zoekt’. Hij had
gelijk, want Cadmus was de Volbloed waar ik al
heel lang naar uitkeek voor de Nederlandse
fokkerij. Ik zocht een hengst die ras en hardheid
kon toevoegen aan onze merries, maar niet zo’n
dunne splinter. Hij had maat en formaat en was
als een echte majesteit als hij voor je stond. Met
veel uitstraling en zo’n echte kap erop. Daarnaast had hij opvallend sterk gepresteerd en
stamde hij uit goede familie. De heer Nuy had
verschillende merries op stal staan, waarvoor hij
Cadmus gebruikte en daarna huurde ik de
hengst van hem voor op mijn station. Hij bleek
heel goed te passen op halfbloeden en ook op de

merries uit het noorden. Cadmus had in
beweging een fantastisch voorbeen. Zijn
achterbeen was iets lang, maar daarin had hij
wel veel kracht.”
Venderbosch vervolgt: “In 1976 werden hier zijn
eerste veulens geboren. De jury was er heel
enthousiast over en ze kregen heel positief
commentaar. Ze waren correct en sterk gebouwd, heel mooi in verhouding en konden heel
goed bewegen, met daarin opvallend veel
lossigheid. Daarbij hadden ze niet het bij de
Volbloed zo gevreesde vlakke voorbeen, maar
juist een mooie expressie daarin. In die tijd was
het gebruikelijk, dat wanneer de oudste
nakomelingen twee jaar waren, dat de hengst
opnieuw een uitgebreide collectie moest laten
zien. Zowel een aantal veulens, als jaarlingen en
tweejarigen. Op de dag dat dit moest gebeuren,
regende het pijpenstelen. Daardoor was de
bodem nat en glad. Een Volbloed is van nature
gewend zich in alle omstandigheden op de been
te houden en past zijn manier van lopen
naadloos aan de bodem aan. De nakomelingen
van Cadmus liepen dus op die natte en gladde
bodem niet optimaal, maar ingehouden en
voorzichtig. Dit werd volkomen onterecht
meegenomen in de beoordeling en Cadmus werd
op grond van zijn nakomelingen afgekeurd. In
eerste instantie was ik echt perplex, dat deze
geweldige hengst in plaats van definitief te
worden goedgekeurd, werd afgeserveerd. Daarna
kwam de teleurstelling; ik had zo’n rotsvast
vertrouwen in die hengst. Na zijn afkeuring heb
ik thuis alles eerst maar eens laten bezinken en

Dirk Caremans

Ook in de moederlijn van de KWPN-goedgekeurde
Westpoint zit Cadmus xx verankerd. Westpoint wordt
uitgebracht in de Grand Prix-dressuur en won in 2009
het WK Jonge Dressuurpaarden.

Op stal supermak, maar aan de hand een echte
hengst. In zijn nakomelingen was in bijna alle
gevallen zijn karakter goed te herkennen;
misschien niet geschikt voor de gemiddelde
amateurruiter, maar allemaal felle paarden met
heel veel ‘go’ in zich. Mijn inziens nog steeds
een van de belangrijkste eigenschappen voor
een sportpaard!”, besluit Venderbosch.
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Cadmus’
achterkleinzoon, de
KWPN-goedgekeurde
Londontimes sprong
1.60m met Kevin
Olsmeijer en heeft
inmiddels ook al
verschillende
internationale
springpaarden geleverd.

vervolgens het één en ander op een rijtje gezet.”
“Na ongeveer drie maanden heb ik een brief
geschreven aan de heer Van Binsbergen, die
destijds voorzitter van de hengstenkeuringscommissie was. Ik vroeg hem de verschillende
rapporten over Cadmus nog eens een keer goed
te bekijken. Het kon toch niet zo zijn, dat
tijdens de beoordeling van de eerste nakomelingen deze werden omschreven als supergoede
bewegers. Om ze een paar jaar later juist af te
keuren mede op die beweging. De heer Van Binsbergen schreef een nette brief terug. In die tijd
was dat heel bijzonder, want toen stonden de
keurmeesters nog veel verder af van de mensen
dan tegenwoordig. De strekking van die brief
was, dat de tijd of mijn of zijn gelijk vanzelf zou
uitwijzen. Een aantal jaren later was ik op de
UTV toen de heer Van Binsbergen speciaal naar
me toe kwam en ruiterlijk toegaf het mis te
hebben gehad met de afkeuring van Cadmus.
Omdat toen al duidelijk was, dat de hengst wel
degelijk voor toegevoegde waarde zorgde in de
fokkerij. Natuurlijk was ik blij om mijn gelijk te
krijgen en vond ik het een correcte handeling,
maar hoewel ik Cadmus in mijn fokkerij volop
gebruikt had toen het kon, had ik hem graag nog
veel langer willen inzetten. Na zijn afkeuring
ging Cadmus al vrij snel terug naar Frankrijk.
Daar is hij een paar jaar later doodgegaan toen
hij een merrie dekte. Hij is dus in het harnas
gestorven. Wat zijn karakter aangaat, hij was in
de sport een ‘winner’ geweest en best venijnig.

Prachtige pedigree
Alleen al de pedigree van Cadmus xx wekte op
voorhand de nodige verwachtingen, want daarin
komen we verschillende bekende namen tegen.
Hij was het resultaat van zorgvuldig geselecteerd prestatiebloed. Springtalent loopt als een
rode draad door zijn pedigree heen. Via vader
Supreme Court xx is Cadmus xx een kleinzoon
van Precipitation xx. Deze laatste was ook de
vader van Furioso xx. Als renpaard speelde deze
Furioso xx geen rol van betekenis, maar als
vererver van goede springpaarden des te meer.
Bij bekende namen zoals Jus de Pommes, Cor de
la Bryère en Quidam de Revel stroomt een of
meerdere keren zijn bloed door hun aderen. Ook
zijn zoon Furioso II liet een groot aantal
goedgekeurde zonen en aparte springpaarden
na. Denk alleen maar eens aan Faust Z en For
Pleasure. Voltaire is eveneens een zoon van
Furioso II. Hij heeft de Nederlandse fokkerij van
springpaarden een behoorlijke boost gegeven.
Zijn via vaderskant halfbroer Purioso deed dat
bij de dressuurpaarden. Hij was via zoon
Cocktail, de grootvader van de beste dressuurpaardenvererver ter wereld tot nu toe, Jazz.
Furioso II was tevens een volle broer van
Mexico, op zijn beurt weer de vader van de in
ons land bekende Le Mexico. De moeder van
Supreme Court, Forecourt, is via haar vader Fair
Trial een halfzus van Courville. Deze Volbloed is
in Nederland vooral bekend geworden als vader
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Johan Venderbosch:

“In de nakomelingen van
Cadmus was zijn
karakter goed
te herkennen;
allemaal felle
paarden met
heel veel ‘go’.”

Tyson (v.Numero Uno)
won in 2006 de finale
van IAN-trofee en is een
van de paradepaarden
van Leon Thijssen.

van wereldberoemde springpaarden zoals
Jasper, Linky en Renville.
De moeder van Cadmus xx was de Engels
Volbloedmerrie Covert Side. Een schimmelmerrie van Abernant xx. Deze in Frankrijk gefokte
Volbloed was een grootheid in zijn tijd. Hij
verscheen zeventien keer op de racebaan.
Hiervan werd hij maar liefst veertien keer eerste
en drie keer tweede. Over vechtlust gesproken!
Abernant xx staat ook te boek als de vader van
Abgar xx. Deze laatste had weliswaar geen
indrukwekkende carrière op de renbaan, maar
op de hindernisbaan deed hij het des te beter en
wist het nodige te winnen. Als zesjarige
verhuisde de schimmelhengst naar Nederland
en Stal Roelofs in Den Ham is groot geworden
door Abgar xx aan te paren met sterke Groningse merries met hun goed ontwikkelde achterhand en de dito dochters van Joost. Als Abgar
xx in 1984 sterft laat hij enkele KWPN-goedgekeurde zonen na, maar nog veel meer aparte,
internationale springpaarden. Dus zowel van
vaders- als van moederszijde zijn in Cadmus xx
de springgenen volop vertegenwoordigd.
Abernant xx was een zoon van Owen Tudor xx
en dit is op zijn beurt een nakomeling van de
beroemde Hyperion xx. Deze legende won onder
meer de Epsom Derby en de St. Leger Stakes. Hij
werd zes keer uitgeroepen tot kampioenshengst
van Groot-Brittannië en werd de belangrijkste
hengst van de twintigste eeuw genoemd. In de
pedigree van Cadmus xx zien we zesmaal de
naam Son-in-Law xx voorbij komen. Eveneens
een bekende en invloedrijke hengst. Lange
afstanden waren zijn specialiteit. Hiervoor
waren een natuurlijke hardheid en conditie
nodig. Beide gaf hij door aan zijn nakomelingen.

Ook in de moederlijn van Star Power (v.Quick Star) komt
Cadmus voor. Star Power boekte onder de naam Uranus
grote successen in het 1.60m-springen met Ian Millar.

Zijn trainer Reginald Day vertelde nooit eerder
een paard te hebben gezien, dat tijdens het
racen zijn neusgaten zo wijd open sperde om
maar zoveel mogelijk zuurstof te kunnen
inhaleren. Son-in-Law xx is de grootvader van
Cottage Son xx en zijn bloed vind je weer terug
in legendarische namen als Darco, G. Ramiro Z,
Capitol I en Lord.
De opvallende overeenkomst tussen al de
hiervoor genoemde Volbloeden was hun
ongebreidelde wil om te winnen en het daarbij
behorende delicate karakter. Dit karakter zat als
zodanig ook verankerd in Cadmus xx en hij gaf
het weer door aan al zijn nakomelingen. Ze
dienden correct en met respect behandeld te
worden, als tegenprestatie waren ze ijverig en
deden hun uiterste best voor je.

Vooral sterk in de moederlijn
Vera was een dochter van Cadmus xx. Onder de
naam Voila T maakte zij drie jaar lang deel uit
van het Young Riders-Equipe met Uriël Taken in
het zadel. In 1988 deed zij tijdens CSI Leeuwarden mee in de Grand Prix. Een zoon van
Cadmus xx, French Rapture, sprong op Grand
Prix-niveau met Beezie Madden in het zadel.
Christopher was eveneens een zoon van Cadmus
xx. Dit Grand Prix-dressuurpaard deed met
Belinda Baudin in het zadel in 1988 voor
Amerika mee aan de Olympische Spelen in
Seoul. Enkele zonen van Cadmus xx zijn

Tadmus komt uit
dezelfde moederlijn als
Tyson, is goedgekeurd
voor het KWPN en
sprong Grand Prix
onder John Whitaker.

goedgekeurd voor verschillende stamboeken. In
Frankrijk was dat onder meer King’s Road xx
voor zowel de Selle Français- als de Volbloedfokkerij. Voor Nederland ging het om de in maart
1977 geboren Troongraaf. Hij scoorde als
driejarige tijdens zijn verrichtingsonderzoek in
Ermelo maar liefst drie keer een acht, voor de
onderdelen vrijspringen, springen onder de man
en de terreinproef. Alvorens echter deze hengst
zijn stempel kon drukken op de fokkerij, kwam
hij om bij een brand. Cadmus xx drong vanwege
de korte periode waarin hij dekte en zijn
afkeuring niet echt door met zijn mannelijke

De KWPN-goedgekeurde Edinburgh (v.Vleut) won dit jaar
tijdens de HK de Hengstencompetitie in de klasse L.

nakomelingen, maar in de verschillende
merrielijnen wist hij daarentegen wel duidelijk
zijn stempel te drukken. Zijn dochter, de keur
preferente prestatiemerrie Unette is naast
moeder van de KWPN-goedgekeurde Mondriaan
(v.Balzflug), tevens moeder van het Grand
Prix-dressuurpaard, F.Charley (v.Akteur). Diens
volle zus Efradin is de moeder van het Grand
Prix-dressuurpaard Tacolando Triple R. Deze
tweede bezichtigingshengst zwierf over de hele
wereld, is gereden door onder meer Andreas
Helgstrand en nu door de Russische Young Rider
Polina Afanasieva. Het voor het BWP goedgekeurde 1.60m-springpaard Nagano is via de
preferente prestatie stermerrie Hfradin
(v.Calvados) een kleinzoon van dezelfde Unette.
Dochter en naamgenote Unette II is de moeder
van de KWPN-goedgekeurde Estoril. Deze
voshengst maakte recent furore op het WK
Jonge Dressuurpaarden in Verden. De KWPNgoedgekeurde Westpoint wist op die locatie in
2009 Wereldkampioen te worden. Overgrootmoeder, keurmerrie Terlinda, is een dochter van
Cadmus xx. Evenals de grootmoeder van de
KWPN-goedgekeurde Ultimo, stermerrie
Terence. De preferente prestatie keurmerrie
Wieteke is ook een dochter van Cadmus xx en
tevens de overgrootmoeder van het KWPNgoedgekeurde en 1.60m-springpaard Tadmus,
van de KWPN-goedgekeurde Edinburg en het
succesvolle springpaard Tyson. Het internationale dressuurpaard Dakar (v.Akteur) is via Tanja
een kleinzoon van Cadmus xx. De uit deze Tanja
geboren Etanja (v.Le Mexico) staat te boek als de
moeder van het Grand Prix-springpaard en
KWPN-goedgekeurde Londontimes. Voor
degenen die er de tijd voor nemen is er een
opvallend groot aantal 1.60m-springpaarden
waarbij Cadmus xx voorkomt in de derde of
vierde generatie. Zoveel dat er geen sprake kan
zijn van toeval. Johan Venderbosch had het dus
goed gezien!
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Jaap Werners uit Meppel vervulde in het verleden verschillende belangrijke
taken. Zo was hij onder meer voorzitter van de UTV, voorzitter van de KNF
en later vicevoorzitter van de KNHS. Ook was hij stamboeksecretaris van
de NDR, de Nederlandse Draf- en Rensport en voorzitter van de KWPNhengstenkeuringscommissie. Het laatste overigens pas na de dekperiode
van Cadmus xx. Toch kan hij in de hoedanigheid van de twee laatstgenoemde functies wel iets zeggen over Cadmus xx. “Er zijn in een bepaalde tijd
veel Volbloedhengsten naar Nederland gehaald om onze merries te
veredelen. Van deze hengsten was toen alleen maar bekend of ze konden
racen of niet. Het hebben van springaanleg werd niet getoetst.
Toch bleek in verschillende lijnen daadwerkelijk aanleg voor springen
aanwezig. Dat gold ook voor Cadmus xx en hij had op sportief gebied, als
renpaard, heel goed gepresteerd. In het verslag van de keuringscommissie
stond destijds over de nakomelingen van Cadmus xx, dat ze qua type in de
regel goed waren en zich in beweging mooi maakten. Lopen deden ze ruim
en met veel souplesse. Op stand was het achterbeen meermalen lang en
krom, mede hierdoor werd de hengst afgekeurd. Toch is zijn nafok bovengemiddeld goed gebleken en ik zie hem nog steeds graag een keer in de
afstamming van een paard terug.”

Dirk Caremans

Veredelen
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