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Wereldwijd geniet de Voltaire-zoon Kannan een
uitstekende reputatie en daarmee is hij een schitterend
boegbeeld van de Nederlandse fokkerij. Onder Guido
Bruyninx en later Michel Hécart bewees de hengst
zijn excellente kwaliteiten in de sport. Zeker zo
geslaagd is hij in de rol van dekhengst; dankzij een reeks
topspringpaarden waaronder olympisch kampioen
Nino des Buissonnets staat hij momenteel tweede
op de WBFSH-ranking voor dekhengsten.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS

Z
Guido Bruyninx:

“Als jong paard
kon iedereen al
zien dat Kannan
een fenomeen was.”

Kannan is zowel in de
sport als de fokkerij
een uitschieter
gebleken. De in 2011
voor het KWPN erkende
hengst levert aan de
lopende band Grand
Prix-springpaarden
waaronder olympisch
kampioen Nino des
Buissonnets.
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ijn aanhoudende succes geeft alle
reden om de in 2011 door het
KWPN erkende Kannan weer eens
voor het voetlicht te halen. De
tophengst verblijft in Frankrijk, maar is nog
altijd beschikbaar voor de Nederlandse
fokkers.
Op 18 april 1992 zag Kannan het levenslicht bij fokkers Wobbe en Marietje Kramer
in het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland. Zijn
fokkers gebruikten de internationaal
springende hengst Voltaire voor hun goed
fokkende Nimmerdor-merrie Cemeta, en
dat pakte uitstekend uit. “Kannan was een
ongelooflijk hoogbenig veulen, hij durfde
haast niet te gaan liggen. Soms was hij wel
een half uur bezig voordat hij zijn lange
benen gevouwen had en kon gaan liggen.
Kannan was een heel levendig en energiek
veulen, vanaf het begin af aan wilde hij heel
graag naar buiten en galoppeerde hij voluit
in de wei”, herinnert Wobbe Kramer zich.
De familie Kramer gaf de Voltaire-zoon de
naam Kannan, vernoemd naar hun
destijdse Foster Parents-kind uit Indië.
Kannan kwam in de opfok en werd door
zijn fokkers voorgesteld op de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring.
“Waarom hij daar niet ver kwam, is mij nog
altijd een raadsel. In die tijd moesten de
hengsten eerst op het straatje en daarna

konden ze doorverwezen worden naar de
kooi om te vrijspringen. Maar het heeft
geen zin om terug te kijken, ik ben blij dat
zijn kwaliteiten nu overal erkend zijn.” Vol
vertrouwen ging de familie Kramer verder
met de opleiding van hun hengst. Kannan
heeft daarna deelgenomen aan de
VSN-wedstrijd voor driejarige paarden, die
toen middels het vrijspringen beoordeeld
werden. “Op de voorselectie in Oosteind
kreeg hij een 9,2 voor het springen, hij
sprong fantastisch en ze roemden zijn
onbegrensde vermogen. Daarmee mocht hij
naar de finale in Ermelo, maar daar had hij
de pech dat de hengst vóór hem de kooi
uitsprong toen wij daar met hem stonden
te wachten. Kannan kwam ook los en heeft
het hele parkeerterrein gezien, voordat hij
weer terug bij de kooi was. Daardoor sprong
hij niet zo goed als anders.”

Extreem talent
Onder het zadel toont Kannan ook grote
kwaliteiten en aan het eind van 1996,
Kannan was toen vier jaar oud, kwam hij
voor de helft in handen van Guido
Bruyninx. “Ik zag hem bij de familie
Kramer thuis en was direct overtuigd van
zijn abnormale kwaliteiten! Het was op
vierjarige leeftijd al een bijzonder
beloftevol paard, dat kon echt iedereen

FOKKERIJ
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zien. Ik had het geluk dat ik me er bij in
kon kopen en vanaf die tijd ben ik hem
gaan rijden.” Guido Bruyninx startte
Kannan als vijfjarige in de Belgische
cyclus voor jonge springpaarden en de
hengst eindigde daar ex aequo als eerste.
“We hadden met Guido afgesproken dat
hij hem in de cyclus zou rijden en dat we
dan eventueel wel wilden verkopen.
Samen hadden we een prijs genoemd
waarvoor hij wel weg zou mogen, maar ze
stonden echt voor Kannan in de rij en
binnen een week hadden we al een
serieus bod!” De internationale handelaar
François Mathy mocht zich de nieuwe
mede-eigenaar noemen van Kannan, hij
nam de helft over van de fokker en ruiter
Guido Bruyninx behield zijn deel. Ook als
zesjarige kwam Kannan met succes aan
de start in de Belgische cyclus, hij won de
competitie opnieuw en bevestigde
daarmee zijn grote potentieel. Als
zesjarige mocht hij daardoor deelnemen
aan het WK in Lanaken, waar hij
aanvankelijk onder François Mathy Jr.
aan de start kwam. Wobbe Kramer was
uiteraard aanwezig om zijn fokproduct te
supporten: “De eerste twee dagen sprong

Wobbe Kramer:

FOKKERIJ

“Kannan heeft in
zowel in de sport
als in de fokkerij
alle verwachtingen
waargemaakt.”
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Kannan echt geweldig! Alleen zijn ruiter
kreeg een auto-ongeluk en brak zijn arm,
daardoor kon François hem niet in de
finale starten. Gelukkig heeft Guido hem
daar toen gereden. Het was voor ons
sowieso een schitterend kampioenschap,
ons fokproduct Kannan startte in de
finale van de zesjarigen en ons fokproduct Interest deed onder Gerco Schröder
mee bij de zevenjarigen. Die komt uit
dezelfde moeder als Kannan.” Later heeft
deze Interest (v.Apollonios xx) nog
internationaal gesprongen en nam hij
deel aan het EK voor Young Riders in
Moorsele.

Recordprijs
De sportsuccessen van Kannan zetten
voort, als zevenjarige wordt hij tweede in de
Belgische cyclus en later in het seizoen zelfs
Belgisch kampioen. Al vanaf het begin af
aan weet hij alle ogen naar zich toe te
trekken op de concoursvelden, en de vraag
naar hem nam alleen maar verder toe. “Hij
was ook gewoon veel beter dan de rest”,
vertelt Guido Bruyninx. “Het was heel
moeilijk om met hem een fout te maken,
want het was gewoon echt een crack! Zo
voorzichtig, zoveel vermogen en dan ook
nog zo’n topkarakter. Dat is een combinatie
die je zelden treft en ik ben heel blij dat ik
hem heb mogen opleiden. Het was een
fantastisch paard om mee te werken en hij
deed altijd zijn uiterste best.” François
Mathy nam vervolgens de teugels over van
Bruyninx en nam de hengst op achtjarige
leeftijd mee naar de Sunshine Tour in Vejer
de la Frontera. “Daar zag de vrouw van de
Franse topruiter Michel Hécart hem
springen en zij heeft direct haar zinnen op
Kannan gezet. De verkoop werd rondgemaakt en daarna kwam Kannan onder het
zadel van Hécart.” Het ging om een
recordprijs, maar Kannan heeft alle
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De familie Kramer fokt nog met diverse
paarden uit de stam van Kannan. Zo komt deze
1.40m-springende Van Meta (v.Quick Star) uit
een halfzus van Kannan.

Hécart
Op achtjarige leeftijd sprong de hengst
onder Michel Hécart naar zijn eerste
Grand Prix-succes en vele volgden. “In La
Baule waren ze toen de enige dubbele
foutloze combinatie in de Nations Cup.
Ze waren ook voorlopig geselecteerd voor
de Olympische Spelen in 2004, maar
helaas raakte hij geblesseerd. Hij
herstelde daar wel weer van maar dat was
niet op tijd voor Athene”, vertelt fokker
Kramer. Kannan won in zijn carrière
meerdere Grote Prijzen, waaronder die
van Deauville in 2003, en groeide uit tot
een vaste waarde voor het Franse team.
Daardoor droeg hij zijn steentje bij aan de
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dekking te staan, maar lang heeft het
uitstapje niet geduurd. De Franse
toppaardenman Arnaud Evain haalde
Kannan weer terug naar Frankrijk. Als
voorzitter van de Groupe France Elevage
(GFE) zag hij in dat de Franse fokkerij
deze tophengst niet kon missen. Over de
grote verervingskwaliteiten van Kannan
spreekt Arnaud Evain zich lovend uit:
“Elke dag ontdekken we wel weer een
nieuwe Kannan-nakomeling in de
internationale uitslagen. Toen we Kannan
kochten had hij zo’n 120 internationaal
springende nakomelingen en dat aantal is
in razendtempo toegenomen. Zijn
nakomelingen blinken meestal niet uit in
de vierjarigencompetities, maar vanaf de
leeftijd van zeven komen ze allemaal
bovendrijven. Het zijn paarden met veel
vermogen, voorzichtigheid en veel
werklust. Ook met minder getalenteerde
ruiters kunnen de Kannan-nakomelingen
daardoor succes behalen. Ze doen altijd
hun best en proberen foutloos te
springen. Daarom zie je zoveel nakomelingen van hem op het hogere niveau. Zelf
verwacht ik dat hij nog wel door kan
groeien naar de toppositie op de
WBFSH-sire ranking. Er zit nog zoveel
van hem aan te komen!” Na een vijfde
sitie op de WBFSH-ranking in 2011,
positie
oeide Kannan vorig jaar door naar de
groeide
tweede positie. Nipt achter grootheid
loubet de Rouet, en vóór topvererBaloubet
rs als Darco, Quick Star en
vers
Heartbreaker.

•

Tot halverwege 2009 bleef Kannan in
eigendom van zijn ruiter Michel Hécart,
daarna werd hij verkocht aan de Britse
hengstenhouder Kenneth Rehill van The
Stallion Company, die daarmee een
droom zag uitkomen. Kannan kwam in
Engeland bij de Twemlows Hall Stud ter
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verwachtingen dubbel en dwars waargemaakt: het bleek een gouden aankoop.
Onder Hécart zette Kannan zijn internationale successen voort en debuteerde hij al
vrij snel op Grand Prix-niveau. Ook de
fokkers lieten het talent van Kannan niet
aan zich voorbij gaan, in 2001 dekte hij 270
merries ondanks zijn hoge dekgeld van
8.000 Franse Francs. Ook de jaren daarna
dekte Kannan honderden merries per
seizoen.

toppositie van het Franse team in de
Samsung Super League in 2003 en 2004.
In 2005 won Kannan nog maar weer eens
een nationaal kampioenschap, namelijk
die van Frankrijk, en ook nam het duo
deel aan het Europese kampioenschap in
San Patrignano dat jaar. Helaas bleef het
blessureleed hem wat achtervolgen, en in
combinatie met de grote vraag naar hem
als dekhengst is hij vervolgens vanaf
2006 volledig de fokkerij in gegaan. Zijn
nakomelingen begonnen hoge ogen te
gooien op de jongepaardenkampioenschappen en daarmee heeft Kannan
gedaan wat er op basis van zijn sterke
afkomst en eigen prestaties van hem
verwacht kon worden: hij is een eersteklas fokhengst gebleken. Zijn jonge,
talentvolle nakomelingen zijn uitgegroeid
tot absolute toppaarden. Op de meest
recente WBFSH-ranking vinden we 73
Kannan-nakomelingen en ook als
moedersvader wordt Kannan al vele
malen achter internationale springpaarden aangetroffen. Zoon Pikachu de Muze
(mv.Chin Chin) was wereldkampioen bij
de zesjarigen onder Billy Twomey. Zijn
meest bekende nakomeling is natuurlijk
olympisch kampioen Nino des Buissonnets, die onder Steve Guerdat wereldfaam
maakte en op de derde plek op de
WBFSH-ranking prijkt. Andere toppaarden zijn bijvoorbeeld Quannan R, Baldo
DS, Oh d’Eole, Bridget, Dazzle II en
Kismet.

