GOEDGEKEURD

Cantos

Preferent dankzij prestatiegenen en verervingskracht

HENGSTEN

Begin dit jaar, vijf jaar na zijn overlijden, wordt aan de invloedrijke
vererver Cantos het preferentschap toegekend. Naast een
internationale sportcarrière heeft de Contender-zoon zich in de
fokkerij bewezen als vader van topspringpaarden als Amelia, Very
Nice, Abache HL en Wervel Wind. Daarnaast zijn bij het KWPN zes
van zijn zonen goedgekeurd.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS E.A.

B
Henk van den Broek:

“Misschien was
Cantos zijn tijd
wel wat vooruit
als vererver. Hij
geeft mooie,
atletische
paarden met
verstand van
springen en een
superinstelling.”
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ij wijlen Theo Peeters uit Nijmegen ziet
Cantos op 11 april 1996 het levenslicht.
Hij is het resultaat van de aanparing
van de Holsteiner topvererver
Contender met de Goodtimes-dochter Gabanta
(mv.Abantos), die zelf op hoog niveau in de
internationale sport schitterde. Ook grootmoeder Abanta heeft op internationaal 1.40mniveau gesprongen met Henk van den Broek.

Instelling verankerd
Gezien zijn sterke komaf is Cantos allerminst
een toevalstreffer. Dat verklaart ook zijn succes
als fokhengst. “Zijn grootmoeder Abanta was
een merrie met veel vermogen en iets een lang
voorbeen op de sprong. Meneer Peeters maakte
de keuze voor Goodtimes heel bewust, omdat
die hengst zelf een voorbeeldige techniek had.
Die aanparing resulteerde in Gabanta, de
moeder van Cantos. Gabanta was niet zo groot,
heel scherp, voorzichtig en iets strak in het
lichaam. Met haar heb ik Grands Prix gesprongen en deelgenomen aan het NK senioren. Ze
had niet het allerlaatste erin, maar had wel een
goede instelling en ze was voorzichtig. Daarmee
kwam ze heel ver!”, blikt Henk van den Broek
terug. Abanta werd destijds verkocht aan de
Zwitserse amazone Dehlia Oevray, met wie ze
haar internationale carrière voortzette. Gabanta

bleef op stal bij Henk van den Broek, die na het
overlijden van Theo Peeters in 2006 al zijn
paarden overnam. “De keuze voor Contender
hadden we samen gemaakt, ook Cor Loeffen had
daarin zijn advies gegeven. Contender was een
grootramige hengst met veel springkwaliteit,
dat leek ons een goede combinatie voor de iets
kleine en scherpe Gabanta. Veel maat heeft
Contender niet toegevoegd, maar Cantos was
wel direct een heel mooi veulen”, herinnert Van
den Broek zich.

Goede moeder
Gabanta heeft daarna, via embryotransplantatie, een tweeling van Casantos gekregen en
vervolgens lukte het niet meer om haar in te
zetten voor de fokkerij. Twee jaar geleden is ze
ingeslapen. “Heel jammer, het heeft me zeker
15.000 euro aan begeleidingskosten gekost om
nog een veulen van Gabanta te fokken, maar het
zat niet mee. Als ze nu nog had geleefd, hadden
we ICSI kunnen proberen. Het was een bijzondere merrie. Toen ze een jaar of zeventien was
en al zeker drie jaar in de wei liep hebben we
haar nog eens opgepakt onder het zadel. Mijn
dochter Monique heeft er drie dagen dressuurmatig mee gereden en er toen een 80/90cmparcoursje mee gesprongen. Ik vond dat ze dat
gevoel eens moest ervaren. Gabanta sprong ook

Cantos presteerde met
Julia Kayser op het
hoogste niveau en heeft
zich als fokhengst
duidelijk weten te
onderscheiden.
Daarvoor kreeg hij dit
jaar postuum de status
preferent.

JACOB MELISSEN

HENGSTEN
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op die leeftijd nog zó vlug van de grond en elke
hindernis met een halve meter lucht. Toen ik
haar in de sport reed, maakte ze op het voorterrein ook altijd van die enorme sprongen. Het
leek wel alsof ze getrickst was, maar dat was
natuurlijk niet zo. Ik weet nog dat we in Zelhem
op concours waren. Ze sprong op het losrijterrein zó hoog over een oxertje van 1.10m dat
ik niet hoger durfde te springen. Dus zo het
1.40m-parcours naar binnen gereden en
Gabanta liep simpel nul. Die merrie had heel
veel instelling, en dat heeft ze ook vererfd.”

Opvallende jonge hengst
Terug naar Cantos. Omdat hij niets te groot is,
kiest fokker Peeters er voor om hem in eerste
instantie aan te bieden bij het NRPS. Daar
wordt hij vlot goedgekeurd en vervolgens verder
opgeleid door Henk van den Broek. In het
voorjaar van 2001, Cantos is op dat moment vijf
jaar en positief opgevallen in de hengstencompetitie, wordt hij met succes aangeboden bij
het KWPN. Na aanwijzing voor het verkorte
verrichtingsonderzoek volgt goedkeuring. De
rapportage spreekt over een eerlijke betrouwOPVALLENDE NAKOMELINGEN
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• Abache HL (mv.Lux) ISP Grand Prix met
Charlotte Verhagen
• Amelia (mv.Numero Uno) ISP Grand Prix
(OS) met Karim El Zoghby
• Arakorn (mv.Damiro) ISP Grand Prix met
Jelmer Hoekstra
• Ayrton IV (mv.Burggraaf) ISP Grand Prix
met Julie Andrews
• Bivaldi (mv.Lennard) ISP Grand Prix met
Alexandr Belekhov
• Vik II (mv.NN) ISP Grand Prix met Lance
Whitehouse
• Very Nice (mv.Candillo) ISP Grand Prix met
Timothy Hendrix
• Wacantos (mv.Kojak) ISP Grand Prix met
Yahor Morotski
• Wait N See (mv.Burggraaf) ISP Grand Prix
met Federico Francia
• Wervel Wind (mv.Wolfgang) ISP Grand Prix
(OS) met Karim El Zoghby
• Wollie Bollie (mv.Zuidhorn) ISP Grand Prix
met Charlotte Barbey
• Van Schijndel’s Winston (mv.Concorde) ISP
Grand Prix met Joep Raijmakers
• Zander (mv.Saygon) ISP Grand Prix met
Beat Mändli

3

4

Rotsvast vertrouwen
Jan Schep koestert warme herinneringen aan
zijn Cantos en heeft nog meerdere nakomelingen van hem. “Ik zag hem voor het eerst op
driejarige leeftijd in de steeple tijdens het
NRPS-verrichtingsonderzoek. Donders, wat een
apart paard! Ik belde met meneer Peeters, maar
die wilde hem niet verkopen. Hij wilde Cantos
graag nog bij het KWPN goedgekeurd krijgen.
We konden wel de afspraak maken dat hij mij
zou bellen zodra hij wél wilde verkopen. Twee
jaar later hield Theo woord en was hij, mede
vanwege zijn ziektebed, bereid hem te verkopen.
Ik kocht Cantos voor heel veel geld. Het maakte
me niet uit, Cantos was het paard dat precies
binnen mijn visie paste, dus ik moest hem
hebben”, vertelt Jan Schep. “Bij ons is Cantos
geworden wie hij is geworden, maar dat ging
niet zonder slag of stoot. Er kwam veel negatieve praat over hem. Over dat hij te klein zou
fokken en over dit, en over dat. De hele wereld

1. Eén van de opvallende
Cantos-nazaten uit het
internationale circuit is
karaktermerrie Amelia,
waarmee Karim El Zoghby
dit jaar deelnam aan de
Olympische Spelen.

HENGSTEN

nationale resultaten, met een tweede plaats in
de 1.60m-Grand Prix van Linz als hoogtepunt.

bare hengst, met veel bereidheid tot werken. Hij
springt met veel afdruk, is snel van de grond en
maakt de sprong achter goed af. Cantos is
voorzichtig en toont over veel vermogen te
beschikken. In de periode waarin Cantos
deelneemt aan het verkorte verrichtingsonderzoek worden er geen verrichtingscijfers toegekend. In de daaropvolgende winter wint hij de
hengstencompetitie klasse M. “In de hengstencompetitie ging het vaak tussen Cantos en
Tangelo van de Zuuthoeve, die waren wel aan
elkaar gewaagd. Cantos had net als zijn moeder
en grootmoeder een topinstelling en hij was
voorzichtig. Ook hij had misschien niet het
allerlaatste aan vermogen, maar wel veel galop.
Hij was fijn te rijden en iets strak in het lichaam.
Dat zie je bij zijn nakomelingen ook wat terug.
Op zesjarige leeftijd is Cantos verkocht aan Jan
Schep, met de afspraak dat hij nog een jaar bij
hengstenhouder Jos Houwen zou blijven staan.
Ik heb hem in die periode nog gereden en
daarna kwam hij op stal bij Marc Houtzager en
Julia Kayser”, vertelt Henk van de Broek. Met
Julia Kayser komt Cantos tot goede inter-

2. De elfjarige Abache HL is
één van de toppaarden van
Charlotte Verhagen en
presteert op het hoogste
niveau. Dit jaar won het
duo de Grand Prix van San
Giovanni.
3. Onder Timothy Hendrix
won de succesvolle
Cantos-zoon Very Nice de
2*-Grands Prix van
Opglabbeek, Neeroeteren
en Roosendaal. Hij zet zijn
sportloopbaan nu voort
onder een jeugdruiter.
4. Bij het KWPN zijn zes
zonen van Cantos
ingeschreven als
dekhengst, waaronder
Casantos, hier onder
Willem Greve, die met
Robert Previtali in de
internationale sport op
1.50m-niveau presteerde.

VERERVING CANTOS

CANTOS
CONTENDER x GOODTIMES
btbh:

Genetisch profiel

*
*
*

*
*

*

gemiddeld

*

*
*

*
*
*

Springen

laag

95%

151

hoog

Exterieur

laag

94%

106

hoog

Vrij bewegen

laag

94%

106

hoog

Vrij springen

laag

95%

112

hoog

OC-gezondheid (GFW)

laag

-

n.v.t.

hoog

Stokmaat

klein

94%

98

groot

Cantos staat op de springindex genoteerd met een hoge score van
151, bij een betrouwbaarheid van 95 procent. Op zijn exterieurvererving scoort hij 106 en voor het vrijspringen 112, bij een betrouwbaarheid van 94 respectievelijk 95 procent. Cantos vererft iets een
vierkantsmodel (107), een wat verticale halsvorm (92), veel schoft
(93), een wat weke rug (109), brede hoeven (93) en lage verzenen
(112). Qua voorstand zijn zijn nakomelingen vaak wat frans (107).
Draven doen ze met kracht (91) en balans (91). In galop valt de
ruimte (92), afdruk (86) en balans (84) zeer positief op. Ook bij het
springen scoren de Cantos-nakomelingen goed. Ze springen duidelijk
naar boven (88), zijn heel vlug (84), springen met een gevouwen
voorbeen (89), een ronde rugtechniek (93), een open achterhandtechniek (86), veel vermogen (90), zeer veel souplesse (85) en een
grote mate van voorzichtigheid (86).
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BELANGRIJKSTE PRESTATIES CANTOS

Jan Schep:

“Ik heb altijd een
rotsvast
vertrouwen in
Cantos gehad en
ben blij dat hij,
in zowel sport
als fokkerij, alle
verwachtingen
heeft waargemaakt.”

Extra vererver
Mede vanwege zijn goede fokkerijresultaten
wordt Cantos tijdig uit de sport gehaald en
volop voor de fokkerij ingezet. “Zijn diepvriessperma was van gemiddelde kwaliteit, ook

KWPN-GEKEURDE ZONEN VAN CANTOS
• Bosch Blue (mv.Mr.Blue)
• Casantos (mv.Cassini I)
• Dantos HBC (mv.Numero Uno)
• Farfan M (mv.Lux)
• Freestyle (mv.Andiamo)
• Gullit HBC (mv.Namelus R)

vanwege de technieken van die tijd. We hadden
mooie resultaten met hem beleefd in de sport en
ik moest ook om het commerciële belang
denken”, legt Schep uit. In het voorjaar van
2010 verkoopt hij de hengst voor de helft aan de
VDL Stud, waar Cantos, wegens het stoppen van
de hengstenhouderij van de HBC Stal, in de
dekseizoenen kwam te staan. In oktober 2011
overlijdt de hengst thuis bij Schep spijtig genoeg
aan de gevolgen van een beschadiging aan de
lever. Tot en met 2015 zijn er 824 nakomelingen
van Cantos bij het KWPN geregistreerd. Van de
422 dochters zijn er 178 aangeboden op de
keuringen. Zij werden allen opgenomen in het
stamboek, 62 verdienden het sterpredicaat, 23
zijn er keur geworden en 35 dragen het elitepredicaat. Twee dochters zijn preferent, 23
slaagden voor de merrietest en 41 voor de IBOP.
Nog eens 69 merries hebben het sportpredicaat
op zak. Een behoorlijk aantal nakomelingen
presteert in de internationale sport, zoals Grand
Prix-winnaars als Amelia (mv.Numero Uno),
Abache HL (mv.Lux) en Very Nice (mv.Candillo).
Zijn nakomelingen Wervel Wind (mv.Wolfgang)
en Amelia hebben beide onder Karim El Zoghby
deelgenomen aan de Olympische Spelen.
Eerstgenoemde is vervolgens verkocht aan Jos
Lansink, die er ook mee presteerde op het
hoogste niveau. Met zes goedgekeurde zonen,
een flink aantal internationaal presterende
nakomelingen in de sport én succesvolle
dochters op de keuringen is Cantos als fokhengst op alle fronten geslaagd. “Het is jammer
dat meneer Peeters dit niet meer heeft mogen
meemaken. Hij was een liefhebber en promotor
pur sang. Cantos was één van zijn oogappels. Hij
leefde er echt voor en was ongetwijfeld enorm
trots geweest dat zijn hengst nu preferent is
verklaard”, aldus Henk van den Broek.

HENGSTEN

De uit een Wolfgangmoeder afkomstige
Wervel Wind liep eerst
met Karim El Zoghby op
de Olympische Spelen
van Londen en is nu met
de Noorse Therese
Henriksen actief op het
hoogste niveau.

heeft hem afgekraakt, maar ik hield vertrouwen.
Het was geen gemakkelijke opgave om hem aan
het dekken te krijgen en nu wordt er alleen
maar in superlatieven over Cantos gepraat. Dat
heeft me wel eens gefrustreerd, al is het
natuurlijk mooi dat die erkenning er uiteindelijk
wel voor hem is gekomen.” De huidige paardenstapel van Jan Schep is doordrenkt met het
Cantos-bloed. “De helft van mijn fokmerries
stamt van Cantos af, waaronder drie merries die
internationaal hebben gesprongen. We hebben
nog een heel aantal jonge paarden en nakomelingen in de sport, waaronder Dubai HBC die dit
jaar Nederlands kampioen in het Z werd. Cantos
geeft bloed, kwaliteit en hardheid aan zijn
nakomelingen. En dezelfde superinstelling die
hem zelf zo kenmerkte. Wel zijn het vaak wat
laatrijpe paarden en daardoor zijn ze in het
begin wel eens onterecht afgebrand. Ik heb in
alle jaren wel geleerd mijn eigen kop te volgen,
dat doe ik nu ook met de Cantos-zonen Dantos HBC en Gullit HBC. Ik weet zeker dat die,
net als hun vader, paarden voor de topsport
gaan brengen.”

2016 - Preferent
2010 - Keur
2007 - Tweede plaats 1.40m VHO Trofee
2005 - Tweede plaats in GP Linz (1.60m)
2005 - Tweede plaats in GP Zuidbroek (1.40m)
2002 - Winnaar Young Stallion in Zwolle
2002 - Winnaar hengstencompetitie klasse M
2001 - Goedkeuring KWPN
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