erkende hengsten

Cardento

• tekst : Sandra Nieuwendijk
• foto’s :	Jacob Melissen, Dirk Caremans en Sandra Nieuwendijk

Kwaliteit wint de strijd
De sneeuwwitte Holsteiner hengst Cardento heeft veel mee. Een topafstamming, de capaciteit om zelf op
Olympisch niveau te presteren en het vermogen om zijn talent door te geven aan zijn nakomelingen. Een gouden

Sandra Nieuwendijk

Jacob Melissen

karakter voor de sport én in de stal. Toch is niet zijn hele leven over rozen gegaan, maar kwaliteit wint de strijd.

De 17-jarige Cardento is hard op weg om de best verervende springhengst ooit van Zweden te worden. Sinds zijn KWPN-erkenning in 2005 krijgt hij ook in Nederland alle
kansen in de fokkerij.

Wiepke van de Lageweg heeft altijd in
Cardento geloofd. Nadat de door Reimer
Witt in Wellinghusen gefokte hengst in 1994
als tweejarige in Duitsland was aangekocht,
is hij klaargemaakt voor de keuring en
vervolgens twee jaar achter elkaar afgewezen. “Je weet van tevoren dat ze een deel
naar huis sturen. Ook soms hengsten waar
je zelf in gelooft. Dat geeft niet, het hoort
erbij. Maar dat ze Cardento lieten staan,
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vond ik echt erg”, zei Wiepke jaren later in
een interview. Toen hij dat zei, was Cardento inmiddels in Zweden al goedgekeurd
(1997) en tot kampioen van zijn jaargang
uitgeroepen. Het was de eerste aanzet tot
zijn dubbelcarrière als Olympisch springpaard en prestatievererver. Naar aanleiding
van zijn sportcarrière en de prestaties die
zijn nakomelingen vanaf jonge leeftijd in de
sport leveren, kreeg Cardento in Nederland

eerherstel toen het KWPN hem in 2005
erkenning verleende. Begin vorig jaar werd
hij bovendien erkend in Hannover. De 1.72m
hoge Cardento is verder goedgekeurd bij
het Selle Français, in Holstein, in België bij
het sBs en voor het Italiaanse UNIRE.
Wiebe-Yde van de Lageweg: “We kochten
Cardento in het voorjaar van 1994. Een
hoogbenig paard met veel lossigheid, een
‘slag erin’, veel vermogen, bloed, voorzich-
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land hoog geëindigd op de jonge paarden
kampioenschappen. Wat de fokkerij
betreft heeft het Zweedse stamboek onder
meer de Cardento-zonen Angot (mv.
Corland) en Cosmopolid goedgekeurd.
Angot springt internationaal met Kim Krog.
In Frankrijk is Quatro Mail goedgekeurd.
“Dat is dus de nafok uit Zweden”, verduidelijkt Wiebe-Yde, “Niet een land dat
bekend staat als leverancier van springpaarden. Dat Cardento met Zweedse
merries achter elkaar internationale springpaarden kon voortbrengen, zegt iets over
zijn kwaliteit. Maar het belooft ook wat
voor zijn jongste jaargangen uit KWPNmerries. Hij brengt voldoende bloed mee,
maar niet teveel. Hij past eigenlijk op de
meeste merries wel, zolang ze niet maar
heel klein en beknopt zijn of al te zwaar en
lomp. Als hij van jongs af aan bij het
KWPN gedekt had, zou hij meer nakomelingen hebben gehad en zouden er al veel
meer op het hoogste niveau uitkomen. Die
die aantallen heb je wel nodig, want niet
elke nakomeling van een topper is zelf ook
een topper. Dat is ook het mooie van de
fokkerij, anders was het toch helemaal niet
interessant?”

Jacob Melissen

Jacob Melissen

ruiters uit verschillende landen. Zijn
dochter Classic
Lady (mv.Maraton)
werd in 2006
Wereldkampioen
zevenjarige springpaarden onder
Svante Johansson,
en is tegenwoordig
vaak hoog
geplaatst in 1.50m
rubrieken. Dochter
Canthara (mv.Flyinge Elektro) won met
Viveca Lundback
het Zweeds Indoorkampioenschap en
werd onder andere
tweede in de GP
van Odense.
Cardelia (mv.Steinbeck) was onder
het zadel van Lina
Sjögren winnaar
van de GP van
Wiepke en Wiebe-Yde van de Lageweg waren erbij toen Cardento op de Olympische Hinderhagen.
Cyklon (mv.Cortus)
Spelen van Athene een bijdrage leverde aan het teamzilver van Zweden.
werd vorig jaar
kampioen van het Open Scandinavisch
tig. Qua model, springen en instelling was
Kampioenschap voor zevenjarige springhij toen al een modern sportpaard zoals we
paarden en Glory Days (mv.Diamond
vandaag de dag graag zien.” Onder het
Serpent) werd daarin als derde geplaatst.
zadel van de Zweed Peter Eriksson heeft
Cyklon komt inmiddels uit in het 1.50m.
Cardento dat in de springsport meer dan
waargemaakt. Als lid van het Zweedse team De negenjarige Caramell KS (mv.Flyinge
Elektro) is onder het zadel van Svante
behaalde hij onder andere de zilveren
Johansson aan een opmars bezig. Ze heeft
medaille op het EK in Arnhem (2001), de
al onder andere met succes de Derby van
Wereldruiterspelen in Jerez (2002) en de
Falsterbo gelopen. Cazino (mv.Magini)
Olympische Spelen in Athene (2004). Ook
heeft met Rodrigo Pessoa Grote Prijzen
won hij met het team de Nations Cup van
gewonnen en Kiara la Silla (mv.Nurprimus)
Rome, Drammen en Ikast. Individueel won
heeft onder het zadel van Rolf-Göran
hij de Grote Prijzen van Holte, Helsingborg,
Bengtsson prestaties geleverd in Grote PrijGera, Kungsbacke (twee keer) en werd hij
zen en wereldbekerwedstrijden.
tweede in Aarhus. Cardento werd verder
Bekende Cardento-nakomelingen die
onder andere zesde in de kwalificatie van
succesvol zijn op de internationale
de Wereldbekerfinale in Göteborg, vierde in
concoursen zijn verder onder andere
de German Classics in Hannover en zesde
Cardaxo (mv.Mar-quise Z), Candide
in de GP van Stockholm.
(mv.Maraton), Capricorn (mv.Nur-primus),
Draco (mv.Flyinge Elektro), Carrera
Zweedse nafok
(mv.Magini), Calinou (mv.Stove Friend xx),
Er zijn niet veel hengsten die drie zilveren
Cornetto (mv.Robin Z) en Flower Power
medailles op het hoogste niveau bij elkaar
(mv.Nepal). Op het WK in Lanaken doen de
hebben gesprongen. Daarbij lijkt hij zich in
Cardento’s het al een aantal jaren heel
de fokkerij sterk door te zetten. Van
goed en verschillende daarvan hebben
Cardento’s oudste nakomelingen lopen er
bovendien een Zweeds kampioenschap
alleen al zo’n 20 in het hogere werk, alleop hun naam geschreven of zijn in hun
maal tussen acht en elf jaar jong, onder

Kiara la Silla (Cardento x Nurprimus) heeft met Rolf
Göran Bengtsson (foto) al Grote Prijzen en wereldbekerwedstrijden gelopen, maar is nu terug bij zijn eigenaar Alfonso Romo en het is de bedoeling dat die de
merrie zelf gaat uitbrengen.
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Dirk Caremans

Classic Lady (Cardento x Maraton) werd in 2004
Zweeds kampioen bij de vijfjarigen en in 2006
Wereldkampioen bij de zevenjarige springpaarden.
Tegenwoordig loopt ze met succes 1.50m, alles onder
het zadel van Svante Johansson.

Elite
Vanaf seizoen 1997 dekte Cardento in
Zweden en hij heeft daar tien jaar doorgebracht. De prestaties van zijn nakomelingen
leverden hem in 2006 het predikaat elite op.
Tot dusver heeft hij al vijf keer de Zweedse
Breeders Trophy op zijn naam geschreven
dankzij de prestaties van zijn afstammelingen in de jonge paarden proeven. De Breeders Trophy van 2009 moest nog uitgereikt
worden toen dit artikel werd geschreven,
maar de kans is groot dat Cardento deze
ereprijs intussen voor de zesde keer op zijn
naam heeft geschreven. Want van de 1145
afstammelingen die tot dusver van Cardento in Zweden zijn geregistreerd, is ongeveer
de helft zes jaar of jonger. Dus er is ook nog
heel wat nafok bezig met het opbouwen
van een succesvolle sportcarrière. Cardento heeft al enkele jaren de hoogste springindex van Zweden. De Zweedse ruiter,
instructeur en fokkerijdeskundige Jens
Fredricson, verbonden aan de staatsstoeterij Flyinge waar Cardento al die jaren ter
dekking heeft gestaan, is overtuigd van de
verervingskracht van de hengst. “Cardento
is hard op weg om in Zweden de best
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Dirk Caremans

Jacob Melissen

Daniël Zetterman heeft de achtjarige Glory Days (Cardento x Diamond Serpent) zelf gefokt en opgeleid. Het doel
van de 24-jarige ruiter: met haar het EK rijden in 2011 en dan het jaar daarop naar de Olympische Spelen.

In Nederland is de zesjarige Wiepke HE met Tom Martens een van de eerste succesvol springende nakomelingen
van Cardento. De ruin werd gefokt door Marcel Hekerman uit de preferente elitemerrie Laborieux (Voltaire x Almé).

verervende springhengst aller tijden te
worden. Zijn nakomelingen hebben een
aangeboren instelling om over het hout te
willen en heel veel vermogen. Hij past vooral goed op merries die zelf met een goede
techniek en los door het lijf springen.”

KWPN-geregistreerd
In Nederland zijn er tussen 1998 en 2005
precies 51 veulens van Cardento bij het
KWPN ingeschreven. De merries in zijn
Zweedse tijd zijn hier met diepvriessperma
bediend. Toen Cardento in 2005 erkend
werd, heeft hij drie maanden in Bears
gestaan om sperma te winnen en daar
hebben de KWPN-fokkers goed gebruik
van gemaakt. Uit zijn eerste erkende jaargang in Nederland zijn in 2006 117 nakomelingen bij het KWPN geregistreerd. Het
jaar daarop bleef het bij 31 geregistreerde
nakomelingen in Nederland omdat toen
weer met diepvries gewerkt moest

worden. Uit het dekseizoen 2007, het
eerste jaar dat Cardento definitief terug in
Nederland was, werden in 2008 bij het
KWPN uit ongeveer 200 dekkingen 180
veulens geregistreerd. Dit jaar kwamen er
136 jonge Cardento’s bij in het veulenboek
van het KWPN. Ook vanuit Zweden is nog
steeds volop vraag, maar verder dan 50
dekkingen per jaar komen ze niet omdat
de hengst nu in Nederland een paar
honderd aanvragen per jaar te verwerken
krijgt. “We konden wel tweehonderd
dekkingen naar Zweden verkopen, maar er
is gewoon niet genoeg vers sperma. Hij
dekt ook jaarlijks zo’n honderd merries in
andere landen zoals Duitsland, Italië,
Engeland. Zelf hebben we ook veel met
hem gedekt, zeker de laatste tijd zo’n acht
of negen merries per jaar.”
Cardento heeft een springindex van 148
met een betrouwbaarheid van 68%. Arie
Hamoen, voorzitter Hengstenkeurings-
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Brasil VDL (mv.Contender) werd onder de naam Bartender in februari van dit jaar
aangewezen en neemt nu in Stegeren deel aan het najaarsonderzoek. Hij werd
gefokt door H.P. Meerte uit Noordlaren.

In 2008 werd Ardenco (mv.Contender) bij het KWPN aangewezen. De hengst werd
gefokt door H.B. Dirksen uit Tirns.

sprong in Lanaken
echt goed. Hij is in
Nederland niet
verder gekomen dan
de eerste bezichtiging omdat hij er
toen nog erg schraal
voor stond. We
konden hem voor de
helft kopen en
hebben hem rustig
klaargemaakt. Nu
gaat hij eerst vierjarigencompetitie
lopen. Voor de
komende hengstenIn 2007 werd Zetterman VDL (mv.Coriander) bij het KWPN aangewezen. Zetterman dekt
keuring hebben we
en loopt in de sport in Argentinië.
maar één of twee
commissie KWPN: “Op exterieur en bewe- tweeënhalfjarigen van Cardento staan. Van
2007 zijn er niet zoveel, omdat hij in 2006
ging vererft hij 105 en 100 met een
nog in Zweden stond.”
betrouwbaarheid van 52%. Het is nog
gebaseerd op weinig nakomelingen dus
de betrouwbaarheid is nog laag. Cardento
Capitol
kan de techniek en het vermogen verbete- Ooit was Cardento zelf zo’n slungelige
ren. Hij past het best bij langgelijnde
driejarige, één van de vele die mogelijk in
merries met genoeg maat want hij
aanmerking kwamen om ooit nog eens de
verkleind gemiddeld met 0.82 cm. Daarvlag over te nemen van zijn beroemde
naast beschikt hij over een zeer ruime
vader Capitol I. In Duitsland wordt Capitol
galoppade en veel souplesse.”
de ‘koning onder de stempelhengsten’
De driejarige zonen van Cardento hebben
genoemd dankzij de waslijst van goedgedit jaar op de voorkeuring een goede indruk
keurde zonen en kleinzonen uit kwaliteitsachtergelaten. Wiebe-Yde: “In 2007 en 2008 volle dochters, en de vele internationale
is er telkens één Cardento-zoon bij het
springpaarden die op het allerhoogste
KWPN aangewezen. Afgelopen jaar hadden
niveau hebben geacteerd of nog actief
we er vier of vijf in de tweede bezichtiging,
zijn. Een hengst is het product van zijn
drie in de derde bezichtiging en twee aange- moederlijn, en wellicht dat Capitol zo
wezen. Daarvan hebben we Brasil VDL net
uitzonderlijk veel invloed op de fokkerij
aangeleverd in Stegeren voor het najaarson- van springpaarden heeft kunnen hebben
derzoek. Carrera VDL, die eind september
omdat hij mogelijk van twee kanten van
voor Zangersheide werd goedgekeurd,
dezelfde succesvolle Holsteiner merrielijn

173 afstamt. Volgens de overlevering zou
zijn vader Capitano geen zoon zijn van
Corporal (v.Cottage Son xx), zoals geregistreerd staat, maar van Grand Vicar
(v.Colonel-Cottage Son xx). Deze Grand
Vicar is een schimmelzoon van de merrie
Vase (v.Ramzes, Holsteiner stam 173).
Als groot veulen heeft Grand Vicar wel eens
met de beroemde springmerrie Retina
(v.Ramzes), de moeder van Capitano, in
de paddock gelopen. Zijn halfzuster uit
Vase, de schimmelmerrie Folia (v.Maximus), is de moeder van Capitol I (en diens
volle broers Capitol II en III, en de succesvolle zus U-Capitola). De moeder van
Capitano is het beroemde internationale
springpaard Retina (v.Ramzes). Daarmee
zou het bloed van Ramzes dus driemaal
vertegenwoordigd zijn, naast tweemaal
dat van Rappel. De verdenking dat de
bruine hengst Corporal mogelijk niet de
vader van de schimmel Capitano was
ontstond toen Capitano voornamelijk
schimmel nakomelingen bleek te produceren. Hij werd verondersteld fokzuiver te
zijn voor schimmel dat kan alleen als hij
die eigenschap van beide ouders heeft
meegekregen. Dit argument is niet steekhoudend, omdat er van Capitano ook
enkele voskleurige nakomelingen zijn
geregistreerd. Of die ook werkelijk Capitano als vader hebben, is dan weer de
vraag, maar niet meer te achterhalen. In
de tijd dat dit vraagstuk aan de orde was,
stond de identificatie met DNA nog dusdanig in de kinderschoenen dat nooit op die
manier gecontroleerd is wie nou daadwerkelijk de vader van Capitano was. Vast
staat in elk geval dat de moederlijn van de
Capitols en U-Capitola teruggaat op de in
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Editha Dymara (Cardento x Kemara keur v.Daimler) van fokker H. Dijkstra uit
Broeksterwoude was één van de 60 veulens die zich hadden gekwalificeerd voor
de Nationale Veulenkeuring 2009.

1938 geboren merrie Rappel. Deze dochter van de hengst Heinzelmann sprong
altijd overal overheen, inclusief de sloten
en hekken die haar weiland begrensden.
Dat springen deed ze zo frequent en overtuigend, met en zonder ruiter, dat ze op de
nominatie kwam te staan voor de slacht.
In haar tijd bestond er een groot overschot
aan paarden vanwege de landbouwmechanisatie, en van de fokkerij van sportpaarden was nog geen sprake.
Rappel werd gelukkig net op tijd opgekocht door iemand die wat in de merrie
zag, waarna ze de fokkerij ging dienen en
in 1953 het internationale springpaard
Romanus (v.Ramzes) bracht.
Pas in 1961, Rappel was toen dus al 23,
zag Romanus’ volle zuster Vase het
levenslicht. De in 1967 geboren Folia (met
als vader het internationale springpaard
Maximus v.Manometer xx) was de meest
succesvolle dochter van Vase.
Net als haar moeder werd Folia uitsluitend
als fokmerrie ingezet. Naast andere
succesvolle afstammelingen, zoals de
goedgekeurde hengsten Latus I en II en
haar dochter U-Capitola, (moeder van de
hengst Quite Capitol, en grootmoeder van
onder andere Quite Easy en Cevin Z), is de
in 1975 geboren Capitol I Folia’s meesterwerk geworden.
De ‘koning van de stempelhengsten’ heeft
op zijn beurt een aantal internationaal
springende stempelhengsten verwekt
zoals Cassini I, Carolus II, Cento, Capriol,
Carthago, de preferente Indoctro, en niet
te vergeten de feitelijke hoofdpersoon van
dit verhaal: Cardento.

De zesjarige stermerrie Wereedom VDL (Cardento x Jereedom keur pref v.
Nimmerdor) werd gefokt op de VDL-Stud. Zij heeft niet alleen een goede IBOP
(springen) gelopen, maar ook al het sportpredikaat op haar naam geschreven.

B-Estelle
Als een hengst het product van zijn
moederlijn is, dan is voor Cardento dus de
sterk prestatieverervende Holsteiner stam
741 nog belangrijker dan 173 (hoewel 173
dus volgens de overlevering tweemaal
vertegenwoordigd is). Moeder B-Estelle
(v.Lord) werd geboren in 1987 en Cardento
(1992) is haar eerste nakomeling. Hij heeft
nog twee volle zusters, Halla XXVII (1996)
en Immortelle I (1997), die voor de fokkerij
worden ingezet. Van Contender bracht
B-Estelle in 1995 de merrie Klara I en zij is
de moeder van Quintender (v. Quinar),
internationaal springpaard (1.50 m.) en
goedgekeurd voor de meeste Duitse stamboeken (uitgezonderd Holstein) en in Italië.
Van Contender bracht B-Estelle verder
twee springpaarden op 1.50m-niveau en in
2003 werd een afstammeling van Cassini I
uit B-Estelle geboren, die ook in de sport
loopt en snel aan het opklimmen is. De
tweejarige zoon van Cartani uit B-Estelle,
en dus nauw verwant aan Cardento ,is ook
in het bezit van VDL-Stud. De moeder van
B-Estelle, Restelle (v.Sacramento Song xx)
heeft nog drie zusters die goedgekeurde
hengsten en internationale sportpaarden
hebben voortgebracht.

Bijzonder
Nu ver in het verleden en voorzichtig in de
toekomst is gekeken, grote namen en nog
grotere prestaties de revue gepasseerd zijn
en alles om Cardento heen met betrekking
tot zijn goedkeuring, aantallen nakomelingen, predikaat en laureaat is doorgenomen, is alleen Cardento zelf nog groten-

deels onbesproken gebleven. Hoewel zijn
levensverhaal rooskleurig genoeg is, heeft
hij ook tegenslag gehad. Ergens in een
grijs verleden is hij het puntje van zijn
linkeroor kwijt geraakt. Niet zo erg natuurlijk, maar je ziet het goed. Van de Lageweg
vertelt dat dit al is gebeurd voordat zij hem
kochten. “Hoe, daar kun je alleen maar
naar raden. Het was al helemaal genezen
toen hij bij ons kwam. Verder heeft hij
tijdens zijn sportcarriere weleens last
gehad van een hoefzweer. Maar met zijn
17 jaar staat hij er nog patent voor, zijn
beenwerk is keihard.”
De zilverwitte oude heer is echt een
persoonlijkheid en heeft een beminnelijk
karakter. In de omgang is hij volkomen
onverstoorbaar en terwijl niets wat er om
hem heen gebeurt hem ontgaat, laat hij
zich vrijwel nergens door uit balans brengen. “Zijn ruiter en groom uit Zweden
vragen nog altijd naar hem als we ze
tegenkomen,” zegt Wiebe-Yde. “Vooral de
groom heeft veel verdriet gehad toen hij
definitief terug ging naar Nederland. De
Zweden zagen hem echt als ‘hun’ hengst
en hij heeft op grootse wijze afscheid
genomen op het concours van Falsterbo
waar sport en fokkerij één zijn. Er was
enorm veel publiek en ze gingen allemaal
voor hem op de banken. Zelf heeft hij trouwens ook gevoel voor show. In meerdere
ererondes en op de Olympische Spelen
heeft hij piaffe, galoppirouettes en wissels
om de pas gedemonstreerd. Niet zomaar
een paar pasjes, maar een hele extra
ronde lang. Daar genoot hij zelf van.
Cardento is bijzonder, en dat weet hij.”
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