KWPN-hengsten

Cantos

• tekst : Gemma Jansen
• foto : Dirk Caremans/Jacob Melissen

Telg uit de Banta-stam in een fraai jasje
Een optelsom van goede genen is
in de fokkerij helaas niet altijd een
garantie voor succes. Maar bij
Cantos is het in ieder geval wel
gelukt. Vader Contender leverde
een opvallend aantal zeer goede
springpaarden. Moeder Gabanta
sprong met Henk van den Broek
Grand Prix en ook grootmoeder
Abanta heeft een internationale
springcarrière achter de rug.
Ook zelf sprong Cantos verdienstelijk mee op het hoogste niveau.
Zijn oudste nakomelingen zijn nu
acht jaar oud en beginnen volop
door te breken in de sport.
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Cantos.

Foto: Jacob Melissen

Twee jaar geleden overleed Cantos’
fokker Theo Peeters uit Nijmegen op
71-jarige leeftijd. Hij was een bekende in
de meubelwereld, de geestelijk vader van
Woondrôme Wychen en eigenaar van
Tilders Meubelen en Eltink Interieur. Maar
ook in de paardenwereld kenden velen
hem bij naam. Hij groeide op als zoon
van een groenteboer, in de tijd dat groenten en fruit nog vervoerd werden met
paard en wagen. Theo hield er een
onverwoestbare liefde voor de edele viervoeter aan over. Hij omringde zich in zijn
latere leven graag met paardenmensen,
waaronder Cor Loeffen, Henk van den
Broek, Jos Houwen en Egbert Kuijer.
Altijd op zoek naar het ultieme paard,
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goed springen.” De paarden uit de Bantastam stonden Theo bijzonder aan en hij
kocht in 1977 twee hengstveulens bij de
familie Kuijer, Tibantos en Tubantos. De
eerste was een zoon van Rigoletto uit de
preferente prestatie stermerrie Libanta
(v.Pericles xx). Libanta was de oudste dochter van de preferente prestatie modelmerrie
Vubanta. Tibantos werd voorgebracht op de
hengstenkeuring maar kreeg geen groen
licht. Later werd hij verkocht en maakte
furore als internationaal dressuurpaard.
Tubantos, bekender onder zijn latere naam
Olympic Treffer, kwam uit Vubanta en was
een zoon van Abgar xx. Ook hij ging als
driejarige naar de hengstenkeuring maar
kon eveneens geen genade vinden in de
ogen van de jury. Vervolgens meldde Theo
Peeters de hengst wel aan voor de veiling
van niet-goedgekeurde hengsten, die
destijds altijd meteen gehouden werd na de
keuring. Hij schreef op een papiertje wat de
hengst minstens moest opbrengen, 15.500
gulden. Voor die tijd een heel fors bedrag,
maar de Italiaan Carlo Grillo twijfelde geen
moment en zo ging Treffer in andere handen
over. Zijn nieuwe eigenaar had een groot
vertrouwen in de hengst, zo groot dat hij
Treffer het daaropvolgende jaar opnieuw
aanmeldde voor de hengstenkeuring. De
inmiddels beter ontwikkelde hengst werd
aangewezen voor het verrichtingsonder-

Cantos was succesvol met verschillende ruiters. Met Henk van den Broek bracht hij onder meer de
Hengstencompetitie klasse M op zijn naam. Marc Houtzager (foto) reed Cantos daarna en vervolgens kwam de
hengst onder het zadel van Julia Kayser, die goed internationaal meedeed met hem.

Foto: Jacob Melissen

Anglo-Arabisch bloed
Op de Banta-Hoeve was Vubanta de stammoeder, een merrie waar Egbert Kuijer
goede herinneringen aan bewaard. “Vubanta is in 1965 geboren. Dat was zo’n beetje

de tijd van de omvorming van landbouwpaard naar rijpaard. Haar vader Rigoletto
was een combinatie van de Anglo-Arabier
Ramzes uit de Holsteiner-merrie Idee. Rigoletto werd in 1963 goedgekeurd voor het
NWP en het volgende voorjaar heb ik hem
gebruikt op Pubanta, een preferente stermerrie van Capindus. Pubanta was een mix
van Gronings en Oldenburgs. Ik wilde uit
Pubanta graag een moderner paard fokken
en dat lukte met Rigoletto heel goed. Ik
gebruikte graag Anglo-Arabisch bloed
omdat verteld werd dat die paarden een
ijzersterke constitutie hadden met daarnaast de wil om te presteren. Vubanta is op
de keuring zelf in de sportrichting kampioen
geweest en al haar nakomelingen konden

Foto: Jacob Melissen

deelde Theo met ongebreideld enthousiasme in hun kennis, maar behield een
duidelijke eigen mening over hoe hij
vond, dat een paard er uit moest zien.
Theo was bijvoorbeeld een liefhebber
van Abgar xx-bloed en ging naar Stal
Roelofs voor nakomelingen van deze
hengst. Zij hadden zelf niets staan wat ze
wilden verkopen maar verwezen Theo
door naar Egbert en Rianne Kuijer van de
Banta-Hoeve in Dwingeloo.

Cantos grootmoeder Abanta (v.Abantos) werd geboren
in 1989. Zij sprong internationaal met Henk van den
Broek en later met Dehlia Oeuvray (foto).
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zoek. Toch bleef de goedkeuring nog uit,
de hengst liet zich wat moeilijk bewerken.
In de sport ging het Treffer voor de wind.
Gerd Meier ging er eerst mee aan de slag
en vervolgens Wout-Jan van der Schans.
Deze ruiter heeft zijn internationale doorbraak te danken aan Treffer. Wout-Jan en
Treffer reden op meerdere belangrijke
evenementen bovenaan mee. In 1987
werden ze Nederlands Kampioen en in
datzelfde jaar werd Treffer vanwege zijn
opvallende prestaties op nationaal en
internationaal springterrein alsnog goedgekeurd voor de KWPN-dekdienst. Hoogtepunt van zijn carrière was ongetwijfeld
zijn uitzending in 1988 naar de Olympische Spelen in Seoul. Daar zette Treffer
voor het Nederlandse team de beste prestatie neer. In 1989 sloten Treffer en WoutJan hun gezamenlijke loopbaan af met een
klinkende overwinning op de wereldbekerwedstrijd in Helsinki.

Foto: Jacob Melissen

Abanta gecombineerd met Goodtimes leverde Cantos’ moeder Gabanta op. Ze
was met haar EPTM in Deurne al spraakmakend en sprong met Henk van den
Broek nternationaal. Ze wonnen onder meer de Grote Prijs en de Derby van
Wiener Neustadt.

De KWPN-goedgekeurde Olympic Treffer (v.Abgar xx) kwam uit Vubanta en maakte
furore met Wout-Jan van der Schans. Ze zetten op de Olympische Spelen in Seoul
het beste Nederlandse resultaat neer.

Abantos
In 1979 werd bij de familie Kuijer een zwartbruin hengstveulen geboren van Abgar xx
uit Libanta, Vibantos. Deze naam werd later
veranderd in Abantos. Theo Peeters was
bijzonder gecharmeerd van deze Abantos
en kocht hem als tweejarige. Als driejarige
stelde hij hem voor bij het KWPN, maar
kreeg wederom nul op rekest. In 1983 werd
Abantos wel met succes aangeboden op de
NRPS-hengstenkeuring. De hengst kwam
onder het zadel bij Henk van den Broek en
deze stuurde hem naar menig overwinning
in de springring. Vervolgens werd Abantos
verkocht naar Italië en ook daar liep hij een
aantal jaren succesvol mee in de sport.
Peter Rinkes van de Fortunahoeve in Pesse
ontdekte toen dat van de 30 nakomelingen
die Abantos had gegeven, er zeker tien Z of
hoger liepen. Boegbeeld was dochter
Cabanta ofwel Abbeville la Silla, die met Jan
Tops in het zadel de Grote Prijzen van Mexico en Oslo won. Vanwege deze bijzondere

nafok haalde Peter Rinkes samen met Carlo
Grillo Abantos na zijn sportieve carrière in
Italië terug naar Nederland. Hij stelde hem
opnieuw voor bij het KWPN. Vanwege zijn
interessante nakomelingen en zijn eigen
sportieve prestaties werd Abantos in 1993
alsnog goedgekeurd voor de KWPNdekdienst. Peter Rinkes dekte er een aantal
van zijn eigen merries mee, zoals Theo
Peeters dat al eerder had gedaan, onder
meer zijn keurmerrie Venda (van Heidelberg
uit Kenda van Millerole xx). Uit deze dekking
werd Abanta geboren, de grootmoeder van
Cantos. Theo bleef voor zijn paarden de
naam Banta gebruiken en maakte zo tegelijkertijd reclame voor de stam van de familie
Kuijer. Egbert: “We hebben 30 jaar een heel
goed contact gehad. Theo was een integer
man en kwam zijn afspraken altijd na. Vlak
voordat hij overleed, hadden we nog de
afspraak gemaakt dat we vier van mijn
merries zouden dekken met Casantos om
zo dat Anglo-Arabische bloed zowel van

Verrichting en vererving
Cantos ging in 2001 naar Ermelo voor een verkort onderzoek. Hij bleek een eerlijke en betrouwbare hengst, zowel op stal als onder het zadel. Hij ging graag met zijn ruiter
aan het werk en zich goed liet bewerken. Stap, draf en galop hadden voldoende ruimte, veel afdruk en balans. Als dressuurpaard toonde Cantos voldoende aanleg, maar als
springpaard deed hij het nog beter. Daarin was hij zeer voorzichtig en beschikte over veel vermogen. In december 2000 toonde Cantos in de kader van zijn aanwijzing voor
de tweede bezichtiging zijn eerste veulens. Deze kwamen voornamelijk uit matig ontwikkelde, eenvoudige en qua fokkerij erg wisselende merries. In 2002 toonde Cantos
een volledige collectie veulens uit KWPN-merries. Hij toonde een uniforme collectie rijtypische, goed ontwikkelde en rassige veulens, die goed in het rechthoeksmodel
stonden. De hals en nek waren lang en goed van vorm, evenals de schouder. De rug, lendenen en croupe waren goed gevormd en bespierd. De veulens beschikten doorgaans over een kwaliteitsvol fundament. In beweging vielen ruimte, souplesse en lichtvoetigheid positief op. Volgens de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, Arie
Hamoen, kan Cantos een merrie op een aantal punten verbeteren. “Voor beweging en exterieur scoort deze hengst 108, dus dat is duidelijk bovengemiddeld. En dat bij een
betrouwbaarheid van 83%. Hij geeft in beweging veel souplesse en ruimte en kan met name de galoppade behoorlijk verbeteren. Cantos is zelf niet al te groot, maar vererft
+ 0.75 cm schofthoogte, dus hij houdt een populatie van 1.65 op hoogte. Cantos kan beslist goed werk doen bij correct maar wat matig bewegende merries, de aangeboden merries moeten wel voldoende in het rechthoeksmodel staan en mogen geen verticale halsvorm hebben.”
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de elite sportmerrie Mirobanta. Uit Nirobanta kwam in combinatie met Animo Sirabanta. Dit is een echte karaktermerrie. Momenteel wordt ze internationaal uitgebracht door
Karim el Zogby. Haar karakter kenmerkt een
beetje de stam: hele bloederige paarden,
een handige amazone kan er meer mee dan
een dwingerige ruiter. Ze lijken in eerste
instantie wat rillerig, maar willen heel graag
presteren en hebben dan ook het karakter
om een keer iets extra’s te doen. Maar ze
moeten op hun plaats komen en dat heb je
helaas meestal niet in de hand.”

Foto: Jacob Melissen

Een echte atleet

Casantos is een bij het KWPN goedgekeurde zoon van Cantos uit zijn eerste jaargang. Met Patrick Lemmen nam
hij afgelopen jaar deel aan de finale van de Hengstencompetitie klasse Z in Den Bosch.

moeders- als van vaderskant weer bij elkaar
te brengen. Helaas is het daar niet meer van
gekomen. Zelf hebben we Wirobanta van
Indoctro uit een Abantos-grootmoeder
gedekt met Casantos. Uit die combinatie
werd in 2007 schimmelmerrie Cirobanta
geboren; echte lijnenteelt dus. Overigens
heeft Theo nog meer paarden bij ons
gekocht. Onder meer als hengstveulen
Cirobantos, een Cantos uit Zirobanta, onze
preferente prestatie keur sportmerrie van

Ramiro. Deze Cirobantos is later goedgekeurd voor Zangersheide en nog later als
hunter verkocht naar Amerika. Een jaar na
Cirobantos kreeg Zirobanta volle zus
Uzibanta. Van deze voorlopig keur en
PROK-merrie staat nog een vierjarige Chin
Chin-zoon, Azibantos, op stal bij Van de
Lageweg. Uzibanta is inmiddels als springpaard verkocht via Stal Eurocommerce. Zelf
hebben we volop gefokt met twee Abantosdochters, de keur sportmerrie Nirobanta en

Jos Houwen leerde Theo Peeters kennen
via de NRPS-keuringen. Als een logisch
vervolg daarop vroeg de Nijmeegse zakenman aan de hengstenhouder uit Wanssum
of hij zijn merrie keuringsklaar wilde
maken. Het ging hierbij om Abanta en na
haar volgde Gabanta. Jos: “Beide merries
waren speciale paarden. Voor hun tijd al
heel vlug, echt bloedpaarden; werkers en
zeer elektrisch. Je moest ze heel netjes
behandelen want anders kon je er niks
meer mee. Gabanta heeft hier ook op stal
gestaan met Cantos aan de voet. Dat was
een bijzonder veulen, heel intelligent en
vanaf dag één een echte persoonlijkheid.
De heer Peters verwachtte veel van
Cantos. De keuze om hem eerst bij het
NRPS aan te bieden was een bewuste,
want Cantos was als tweeënhalfjarige nog
erg jeugdig en niet al te groot. De kans dat
het KWPN hem zo had gepakt was erg
klein, maar de paarden uit het stammetje

Foto: Dirk Caremans
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Zinder HBC (Cantos x Utrillo v.Kigali, fokker G. Scheper uit Ruinen) werd onder de
naam Zucculli in 2007 aangewezen voor het verrichtingsonderzoek met de
vierde plaats in de kampioenskeuring.

Velvet Rose HBC (3e bez. Cantos x Keen Rose ster sport(spr) sport(dr) PROK
v.Calypso, fokkers F.A. van de Lee/G.Deen Holding BV) is goedgekeurd in Polen. Met
Marc Houtzager nam hij deel aan de Hengstencompetitie in 2007.
IDS1 • 15 januari 2009

IDS1_Cantos.indd 29

29

09-01-2009 13:30:24

Foto: Jacob Melissen

Foto: Jacob Melissen

Anne van Vulpen met Cantos-dochter Society’s Voila
(uit Obarjolijn elite v.Lux, fokker N.A. Toonen) op de
KNHS indoorkampioenschappen klasse Z in 2008.

Tim Hendrix springt inmiddels nationaal met Very Nice
(Cantos x Ritana v.Candillo, fokker P. Tillaart), hier op
de Achterhoekse Paardendagen 2008.

Kristian in de klasse M. Van haar wordt
nog een volle broer dit jaar aangeboden
voor de hengstenkeuring. Cantos staat nu
bij de HBC-stal maar jaarlijks komt hij nog
hier met de hengstenshow. Mijnheer
Peeters was een op-en-top zakenman,
maar het heeft voor ons bedrijf veel betekend dat hij bij verkoop van Cantos aan de
HBC-Stal de afspraak liet noteren dat
Cantos nog twee seizoenen bij ons moest
blijven. Hij was een bijzonder gepassioneerd paardenmens en een voorrecht om
mee om te gaan. Daarom ben ik blij dat de

nakomelingen van Cantos het zo goed
doen, dat is toch een soort eerbetoon aan
zijn vasthoudendheid. Hij luisterde naar
iedereen en vroeg om advies, maar deed
uiteindelijk altijd wat hij zelf wilde.”

Bewezen sportpaarden
Van de vijf kinderen van Theo Peeters
was Inge het meest fanatiek. Zij trainde
eerst bij Piet Raymakers, maar kwam
daarna bij Henk van den Broek in Sevenum terecht. Van den Broek: “Vanwege
de lessen met Inge kenden Theo en ik

De één jaar jongere volle broer van Casantos, U-Cantis, werd veulenkampioen in
Sevenum, ging in Borculo over in andere handen voor € 33.000,- en loopt nu als
sportpaard in Amerika.

30

Foto: Dirk Caremans

Foto: Jacob Melissen

van de heer Peeters zijn allemaal pas met
zes jaar volwassen. Cantos was als jong
paard qua maat misschien niet het grootste, maar in zijn springen wel. Dat deed hij
vanaf zijn eerste sprong fantastisch, een
echte atleet die enorm van de vloer
sprong. Dat geeft hij door aan zijn nakomelingen. Die lijken soms gewoon allergisch voor het hout. Dat is niet altijd een
voordeel, want dan wordt er heel snel
gedacht dat het paard geprepareerd is,
terwijl zo’n paard alleen maar gruwelijk
van het hout weg wil blijven. Cantos werd
op de keuring omschreven als een blikvanger en dat was terecht. Mijn vrouw
Trudi heeft hem dressuurmatig gereden
voor de verrichting van het NRPS en ook
daarin trok hij alle ogen naar zich toe. Hij
was aan de ene kant best heet, maar aan
de andere kant ook super braaf in de
omgang. In mijn ogen past Cantos in het
rijtje stempelhengsten als Indoctro, Indorado, Voltaire en Nimmerdor. De handel is
altijd scherp op nakomelingen van Cantos.
Van groot tot klein, ze kunnen allemaal
springen. Ik heb er zelf ook nog verschillende op stal waaronder Velex, een zesjarige ruin uit een Animo-moeder. Mijn zoon
Kristian werd er afgelopen zomer reservekampioen mee in de klasse M op de
Hippiade en rijdt ermee bij de junioren.
Inmiddels heeft hij ook al een keer internationaal gestart en dat lijkt erg goed. Ook
bij de VION-Cup voor vierjarigen liep hij bij
de beste 20. Van de HBC-Stal hebben we
nog een voorlopig keurmerrie van Cantos
uit een Mr. Blue op stal, deze Vona rijdt

Viniki (Cantos x Celano) was derde in het Nationaal Kampioenschap vrij springen in
2005 en kampioene van de driejarige merries op de CK in Exloo.
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Cantos als bekroning
Theo Peeters en zijn echtgenote Ansje kregen vijf kinderen en deze leken besmet met het paardenvirus.
Zoon André herinnert zich zijn vader als een gedreven man. “We hebben thuis allemaal meer of minder
fanatiek paardgereden. Mijn zus Inge reed bij de young riders maar moest vanwege een bij een ongeluk
opgelopen whiplash stoppen met paardrijden. Toen van ons niemand meer reed, stalde mijn vader de sportpaarden bij Henk van den Broek. De paarden waren mijn vaders grootste liefhebberij. Iedere morgen stond
hij om half zes naast zijn bed en om zes uur was hij bij de paarden. Dat Cantos werd goedgekeurd bij het
KWPN was voor hem de bekroning op zijn visie. En die had hij, want hoe gretig hij ook informatie verzamelde, mijn vader trok altijd zijn eigen plan.”
Toen de familie Peeters begin jaren ’70 verhuisde van Ponyclub Bemmel naar de rijvereniging St. Frans
gingen Theo en de kinderen lessen bij Harry Loeffen. Toen deze op de veel te jonge leeftijd overleed, stond
Theo diens zoon Cor op zakelijk gebied met raad en daad bij. Cor Loeffen, inmiddels onder meer KWPNinspecteur van de regio Limburg: “Ik heb veel kennissen en maar weinig vrienden, maar de heer Peeters
was er zeker één van. Een aparte man met veel uitstraling en een immense passie voor de fokkerij. Cantos’
vader Contender paste helemaal in zijn filosofie.” De KWPN-erkende Contender was als driejarige de
verrichtingstopper in Adelheidsdorf en eindigde als eerste van de 45 deelnemers. Contender heeft inmiddels
voor verschillende stamboeken al meer dan 100 goedgekeurde zonen gebracht, waaronder zeven voor het
KWPN: Cantos, Contango, VDL Chello III, Koriander, Mendel, Montender en Tampa. Hij heeft een zeer groot
aantal internationaal springende kinderen. Archie Bunker, Capone I, Ceasar, Checkmate, Chellano Z, Collin,
Conair, Constantin, Contro, Countdown en Montender behoren daarvan tot de absolute wereldtop.
Cor Loeffen: “De paarden van de heer Peeters hadden een hoog percentage volbloed. Een Holsteiner kon
maat en vermogen toevoegen. Hij beredeneerde alles. Een ander kon vraagtekens zetten bij zijn filosofieën,
maar meestal klopte hetgeen hij uitdacht. In het geval van Cantos bewandelde hij doelbewust een andere
weg door hem niet als driejarige bij het KWPN aan te bieden, maar daarmee te wachten. Hij had een rotsvast vertrouwen in die hengst en was dan ook heel gelukkig toen Cantos goedgekeurd werd bij het KWPN.”

Contender. Uit de combinatie van Gabanta met Contender werd in 1996 Cantos
geboren. Ik zag hem voor het eerst toen
hij een paar dagen oud was. Het was een
prachtig veulen, bruin, bles met vier witte
voeten. “Daar zit geluk aan”, dacht ik
nog. Cantos is opgegroeid op De Dalhoeve. Daarna heeft hij als drieënhalfjarige de
verrichting gedaan bij het NRPS. Hiervoor
werd Cantos probleemloos goedgekeurd.

Hij viel bij iedereen positief op en als vierjarige werd hij ook aangewezen bij het
KWPN. Hij moest toen meedoen aan de
hengstencompetitie, dit deed hij zo goed
dat hij eigenlijk een plaats in de finale
verdiende maar dit kon niet, want hij
stond nog steeds als NRPS-er te boek.
Daarna heeft hij een verkort verrichtingsonderzoek gedaan en dit legde hij met
succes af. In de winter erna won hij de

Velex is een zoon van Cantos uit Pelexa ster (v.Animo), gefokt door L.W.G. Kessels.
Hij werd met Kristian Houwen reservekampioen in de klasse M op de Hippiade dit
jaar en heeft inmiddels zijn internationale debuut bij de junioren al achter de rug.
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elkaar aardig goed. Hij vroeg me op
gegeven moment of ik Abantos wilde
uitbrengen in de sport. Ik heb hem gereden tot in het 1.40 en toen is hij verkocht
naar Italië. Het was een goed paard;
werklustig en meewerkend in de ring.
Geen paard wat stopte bij een landelijk
M- of Z-parcours, maar eentje die duidelijk meer in zijn mars had. Na Abantos
kreeg ik zijn dochter Abanta te rijden. Zij
sprong met heel veel vermogen en had
een geweldige instelling, maar wel een
iets mindere beentechniek. Theo bezocht
alle wedstrijden, keuringen en veilingen.
Hij was er altijd maar even, maar lang
genoeg om te bepalen of paarden goed
of niet goed waren. Zo verzamelde hij ook
allerlei informatie over hengsten. Hij had
bedacht dat Goodtimes een goede partner zou zijn voor Abanta. Goodtimes had
dan niet het laatste aan vermogen, maar
wel een voorbeeldige beentechniek. Bij
Gabanta klopte in ieder geval wat Theo
had bedacht. Gabanta liep internationaal
goed mee. Ze heeft met mij onder meer
de Grote Prijs en de Derby van Wiener
Neustadt gewonnen. Zij had net niet het
allerlaatste aan vermogen, maar dit
compenseerde ze met een overdosis aan
vechtlust. Ze had in de ring echt een
superinstelling. Theo wilde graag een
veulen van Gabanta voordat ze volop de
sport inging. Voor Gabanta zocht hij een
hengst met duidelijk meer massa. Hij was
een echte Holsteiner-fan en reisde regelmatig naar Duitsland om deze paarden te
bekijken. Zo kwam hij uiteindelijk uit op

De vierjarige keurmerrie Zidante VM (Cantos x Midante ster van Herannus, fokker
M.H. Cornelissen) won recent de National Cup Final in Griekenland.
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Keurmerrie Weasina (Cantos x Derina ster pref v.Notaris, fokker A.J. Lievaart), hier
op de CK in Gorredijk in 2008, scoorde 82,5 punt in de IBOP.

hengstencompetitie in de klasse M en
werd reserve Future Stallion in Zwolle. Hij
stond toen al een paar jaar ter dekking bij
Jos Houwen. In de herfst van 2002 heeft
Theo Cantos verkocht naar de HBC-stal.
Afgesproken was dat hij nog twee jaar bij
Jos op stal mocht blijven en in de zomer
heb ik nog met hem gereden. In mijn
optiek is Cantos een zeldzaam fijn paard
dat veel goede eigenschappen van zijn
moeder heeft meegekregen. Hij heeft
haar vechtlust en instelling, maar kon ook
op een bijzonder goede manier springen,
had een extra galoppade en een fijne
mond. Toen Theo in 2006 overleed heb ik
zijn paarden overgenomen. Abanta was al
eerder verkocht. Zij ging naar een Zwitserse lesklant van mij, Dehlia Oevray. Zij
heeft internationaal gesprongen met
Abanta, maar uiteindelijk raakte deze
merrie geblesseerd. Daarna werd Abanta
ingezet voor de fokkerij en bracht een
hengstveulen. Deze heb ik later nog in de
les gehad, maar ben ik uit het oog verloren. Abanta is al vrij snel daarna aan
koliek overleden. Haar volle zus Abantrix
staat hier in Sevenum nog op stal. Van
haar heb ik een tweejarige van Argentinus
en een jaarling van Berlin, waarvan ik heel
veel verwacht. Abantrix is momenteel
drachtig van Mr. Blue. Gabanta heb ik
ook nog op stal. Zij is nu 16 jaar en in
uitstekende conditie. Alleen heb ik haar al
een paar jaar niet drachtig kunnen krijgen. In februari ga ik het weer proberen.
In 2004 heb ik uit haar wel twee embryo’s
kunnen laten spoelen van Casantos, weer
lijnenteelt dus. Dit resulteerde in 2005 in
de geboorte van Cassandro I en Cassan-

Wimara elite (Cantos x Kimara ster v.Rossini, fokker Stoeterij Zandvliet) op de CK
in Ermelo in 2006 waar ze een uitnodiging ontving voor de NMK.

dro II. Cassandro I is inmiddels goedgekeurd voor het NRPS. Hij en zijn broer
lijken veelbelovend als sportpaard. Daarnaast heb ik Cassima, de moeder van
Casantos nog hier staan en zij is opnieuw
drachtig van Cantos. Een jaar na Casantos is zijn volle broer U-Cantis geboren.
Ook een heel fijn paard, hij is als sportpaard naar Amerika verkocht. Casantos is
eveneens in mijn bezit. Hij doet het
momenteel heel goed in de sport met
Willem Greve in het zadel. Met de familie
Peeters samen heb ik nog Canta, een
tweejarige merrie van Casantos uit Abantrix. Ik heb in dat stammetje namelijk
hetzelfde rotsvaste vertrouwen als Theo
en zou het jammer vinden als het verloren
zou gaan, daarom heb ik destijds de
paarden overgenomen en blijf ik ermee
verder fokken.”

Onuitwisbare eerste indruk
Cantos verblijft sinds een aantal jaren op
de HBC-Stal in Boyl. Henk Hammers
weet nog dat de hengst een onuitwisbare
indruk maakte op zijn schoonvader, Jan
Schep. “Mijn schoonvader was een keer
op het KNHS-centrum in Ermelo voor
tuigpaarden, daar zag hij Cantos in een
training lopen en dat paard bleef hem bij.
Hij belde naar de heer Peeters maar die
wilde hem destijds niet verkopen. Later
wel, maar hij bedong erbij dat de hengst
nog een paar jaar op het station van Jos
Houwen mocht blijven staan. Na die tijd
is Cantos bij ons gekomen en is Marc
Houtzager hem gaan rijden. Hij heeft hem
uitgebracht in het 1.20m. Toen heeft Julia
Kayser hem overgenomen en zij vormde

al snel een goede combinatie met hem.
Zij was succesvol tot in het 1.50m internationaal en het was apart zoals ze
samen bovenaan meeliepen. Daarna zijn
we toch gestopt met hem te laten
uitbrengen. Het blijft moeilijk met een
hengst; in de zomer de dekkerij en in de
winter de sport. Je krijgt van allebei maar
het halve resultaat. Bij het besluit om
Cantos uit de sport te halen speelde
zeker mee dat zijn nakomelingen door
begonnen te breken. Die deden het overal
goed: keuringen, IBOP, merrietesten, IANTrofee en VSN. Hij heeft een gouden
karakter. Bij wijze van spreken kan een
kleuter hem van stal halen, opzadelen en
ermee wegrijden. Thuis is hij wel anders
dan op wedstrijd. Als hij op concours is,
is het een echt wedstrijdpaard. Dan is hij
heet en scherp, maar dat maakt hem ook
tot een goeie. Hij geeft zijn karakter 100%
door, daarom wil iedereen nakomelingen
van hem hebben. Ook internationaal is er
veel belangstelling voor zijn kinderen. We
fokken hier veel veulens van hem op. We
maken ze zadelmak en leiden ze op voor
de wedstrijd. Vervolgens verkopen we ze
en eigenlijk gaan ze als zoete broodjes.
De Cantos-kinderen zijn zonder uitzondering fijn in de omgang, springen super en
willen altijd werken. Cantos lijkt wat dat
betreft veel op zijn vader Contender, die
staat ook bekend om zijn fijne nakomelingen. Overigens wil dat Cantos uit de
sport is niet zeggen dat hij stilstaat. Hij
wordt hier op stal iedere dag gereden en
verkeert in uitstekende conditie. Hij
verdient een optimale verzorging, want
het is een fantastisch paard.”
IDS1 • 15 januari 2009

IDS1_Cantos.indd 33

33

09-01-2009 13:30:36

