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Heartbreaker
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Sterk verervende springtopper
Heartbreaker behoort tot het selecte groepje keurhengsten en is in Nederland momenteel aanvoerder van de
index wat betreft hengsten met tien jaar en oudere nakomelingen. Zijn kinderen vallen stuk voor stuk op door hun
werklust en wil om te springen. Daarnaast beschikken de meeste van hen ook nog eens over een aansprekend
exterieur. Zijn invloed op de hedendaagse springsport mag dan ook bijzonder groot genoemd worden.

Zijn afstamming is er één uit het boekje.
Heartbreaker is een zoon van het tot ‘Paard
van de Eeuw’ gebombardeerde Nimmerdor en komt uit Bacarole, een dochter
van Silvano. Deze qua exterieur niet echt
opvallende zoon van Le Mexico sprong zelf
succesvol internationaal onder de Italiaanse
Giorgio Nuti en tekende tevens voor het
vaderschap van een aantal internationale
springpaarden, waaronder April (mv.Millerole xx), Etruria Mille (mv.Lucky Boy) en Santa
Douglas (mv.Zodiac). Silvano in de moederlijn leverde naast Heartbreaker ook nog de
KWPN-goedgekeurde hengsten Glennridge
(v.Wellington) en Democraat (v.Pion).

Geen gerichte combinatie

Heartbreaker
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Op 16 april 1989 werd Heartbreaker
geboren in het Friese Bozum op het erf
van Piet Koopmans: “Ik had een fokmerrie, maar die wilde niet meer drachtig
worden. Toen heb ik bij Wiepke van de
Lageweg Bacarole gekocht. Ze was toen
vier jaar oud en drachtig van Nimmerdor.
Bacarole kwam uit een goede stam en
haar prijs stond me aan. Het was een
bijzonder temperamentvol, maar eerlijk
paard. Een heldere fokmerrie. In haar
bouw misschien iets aan de fijne kant.
Haar eerste nakomeling van Nimmerdor
was een hengstveulen en die is naar Van
de Lageweg gegaan. Omdat dit veulen er
goed op leek, heb ik de merrie weer laten
dekken met Nimmerdor. In dat jaar ben ik
met haar naar de keuring gegaan, maar
ze kon de ster niet halen. Dat is wel gebeurd nadat ik haar had verkocht. Ik was
destijds nog volop bezig met de opbouw
van mijn boerenbedrijf. Ik had eigenlijk
weinig tijd voor een paard en daarom
besloot ik moeder en zoon te verkopen.
Ik weet nog wel dat Heartbreaker vanaf
dag één een sterk en goed gebouwd

veulen was. Pas zes jaar geleden ben ik
weer gaan fokken, maar wel heel anders
dan destijds. Toen keek ik niet zo precies
of een hengst bij de merrie paste en dat
doe ik nu wel. Nimmerdor en Bacarole
was geen gerichte combinatie, maar is
wel een goede gebleken!”
Koopmans verkocht merrie en veulen
naar collega-veehouder Hendrik Nieuwhof uit het nabijgelegen Berlicum: “Heartbreaker kwam hier toen hij een paar
weken oud was. Het was een apart veulen, zo elastisch en attent en steeds in
model. Ik wilde geen hengst houden, dus
heb ik hem aan Wiepke van de Lageweg
aangeboden. Ik zei ‘als je een hele beste
wilt kopen, moet je deze nemen’, maar
Wiepke vond hem veel te duur. Meinte
Jensma betaalde meteen wat ik vroeg en
hij heeft hem meegenomen.”
Uit Bacarole fokte Nieuwhof nog twee
merrieveulens, Infinity met als vader
Dreamstreet en Joyce van Wellington.
Hij ging met Bacarole nog een keer naar
de keuring. “Bacarole was een prachtige
merrie maar had als veulen een breukje
opgelopen. Daardoor had ze iets een
scheef voetje en liep wat anders, het was
wel de ene keer erger dan de andere. Het
was Wiepke en Piet niet gelukt om haar
ster te krijgen, maar ik wilde het toch nog
een keer proberen. Met Meinte Jensma
ben ik er veel mee bezig geweest en op
de keuringsdag liep ze super. Driemaal
is scheepsrecht; ze stond bovenaan en
werd ster. Ik ben niet meer voor de keur
gegaan, ik heb namelijk altijd pech met
keurmerries, die krijgen een ongeluk of
worden ziek. Ik was dus tevreden met de
ster bij Bacarole. Ze is bij mij altijd alleen
maar als fokmerrie gebruikt. Ze had een
heel goed karakter, maar was wel druk.
Nadat Joyce is geboren, heb ik haar aan
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“Heartbreaker is zonder meer het ruigste paard dat ik
ooit heb gehad”, zegt Peter Geerink over de hengst
waarmee hij vele grote successen boekte, waaronder
de vierde plaats in Aken in 2000.
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Heartbreaker’s KWPN-goedgekeurde zoon Harley VDL, hier onder Dennis van Tilburg.

Wiepke overgedaan. Ook Infinity heb ik
al vrij snel verkocht. Joyce is gebleven
en met haar ben ik gaan fokken, zij was
ook een prachtige merrie. Joyce werd
moeiteloos ster en Henk Nijhof vond dat
ik met haar door moest voor het keurpredikaat, maar dat heb ik dus niet gedaan
vanwege de voornoemde pech. Joyce
heeft apart goede sportpaarden gegeven, onder meer Topgun van Corland, die
naar Canada verkocht is en Red Hot van
Indoctro, daar heeft Rodrigo Pessoa nog
mee gesprongen. Ik heb ze bijna allemaal
verkocht aan Meinte Jensma.”
Joyce werd vorig jaar getroffen door de
bliksem en was meteen dood. “Van haar
heb ik nu nog twee merries overgehouden,

allebei van Oramé. De inmiddels driejarige
Amore verkocht ik voor € 20.000,-. Ze was
wat moeilijk in dezelfde wei te houden en
sprong steeds van de ene wei naar de
andere. Ik bracht haar naar mijn dochter
en zei ‘misschien blijft ze er bij jou wel in’,
maar niet dus. Haar buren kwamen iedere
keer zeggen dat het paard uit de wei was.
Dan fietste mijn dochter er weer achteraan, maar meestal kwam halverwege het
paard haar al weer tegemoet en sprong
dan zo de wei weer in. Helaas is het een
keer misgegaan en bleef Amore met haar
been in het hek zitten. Dat been werd heel
dik en de koop ketste daarop af. Ze is er
gelukkig nooit echt kreupel van geweest,
maar het been is wel iets dikker gebleven.

Toulon is een in België gefokte en goedgekeurde zoon
van Heartbreaker die met Hubert Bourdy internationaal op het hoogste niveau acteert.

Misschien kan ik wel een goede ruiter vinden die ermee wil rijden en er dan zelf een
veulentje van trekken. Ze kan fenomenaal
springen en ik durf rustig te zeggen dat
ze beter is dan Heartbreaker. Al leg ik de
lepels bovenin de staanders, daar heeft ze
helemaal geen moeite mee. Maar Heartbreaker is natuurlijk ook een heel best en
apart sportpaard. Ik hield altijd mijn hart
vast als ik hem weer zo hoog zag springen, dan wilde ik echt Henk Nijhof bellen
om te zeggen dat hij moest stoppen met
de sport. Zo hoog springen is immers best
risicovol en als dekhengst kon hij, voor
de springpaardenfokkerij, zoveel meer
betekenen. Het elastische en intelligente
van Amore en Heartbreaker zit in de hele
stam verankerd. Naast Amore heb ik nog
een jaarling staan, Charity, en ook zij lijkt
heel goed.”

Orchidee

Pino (v.Heartbreaker) boekt met Mareille Schröder fraaie resultaten en lijkt veel van de kwaliteiten van zijn
vader te hebben geerfd.
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Alle draadjes beginnen bij elkaar te komen als Wiepke van de Lageweg, samen
met Hans de Groot de merrie Orchidee
koopt. Destijds een hele moderne merrie
met een hoog percentage volbloed van
vader Uppercut xx en via moederskant
van grootvader El Gaucho xx. Meinte
Jensma: “Wiepke deed veel samen met
Bouke Lodewijks. Deze man uit Franeker
kocht de hengst Silvano op de veiling na
de hengstenkeuring. Dat was een hengst
die toch wel een beetje bloed nodig had.
Ze gebruikten hem op Orchidee en dat
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was natuurlijk een goede combinatie,
want die merrie had bloed genoeg. Uit
die combinatie werd in 1983 Bacarole
geboren, de moeder van Heartbreaker. Ik
zelf was gek op het bloed achter Silvano,
namelijk Le Mexico. Een hengst die goed
kon springen en dat doorgaf. En een
hengst die door iedereen na te rijden was
en super karakters vererfde.”
Bacarole werd in 1988 voor de tweede
keer gedekt door Nimmerdor en hieruit
werd Heartbreaker geboren. Vanwege
zijn interesse in het Le Mexico-bloed
ging Jensma bij Heartbreaker kijken toen
deze als veulen te koop kwam. “Het was
najaar destijds en Heartbreakers eigenaar Nieuwhof woonde op de klei. Er
stonden een paar van die grote tractorsporen in het land, vol met water. Daar
sprong Heartbreaker met zoveel manieren overheen, dat ik meteen wist dat het
een goeie was. Ik wilde het toch nog een
keer zien en de tweede keer ging hij nog
aparter over dat spoor dan de eerste
keer, dus toen heb ik hem gekocht. Ik
heb meteen Henk Nijhof gebeld en gezegd dat ik een goede Nimmerdor had.
Ik heb Heartbreaker daar laten springen.
Daar was Henk wel van gecharmeerd en
ik heb hem toen voor de helft verkocht.”

Een leeuw in België

Heartbreaker is niet alleen in Nederland lijstaanvoerder van de springindex, maar ook in België
staat hij in de top drie. Bovenaan staat zijn zoon Quasimodo van de Molendreef en op de derde
plaats bevindt zijn zoon Toulon zich. In 2006 werd de Heartbreaker-zoon Dulf van den Bisschop
uitgeroepen tot kampioen van de BWP-Hengstenkeuring.
Zijn voor de KWPN goedgekeurde zonen in Nederland zijn Harley VDL (m.Larthago van Carthago Z),
de in 2005 overleden Padinus (m.Ladina van Grannus), Regilio (m.Maud van Burggraaf), Sibon W
(m.Ilonka van Oula Owl xx) en Upgrade (m.Palett van Pilot). De afgelopen winter voor de sport verkochte Untouchable (m.Promesse van Hearbreaker) was zijn goedgekeurde kleinzoon.
Heartbreaker leverde tevens een respectabel aantal keur-, elite-, preferente of prestatiemerries.
Daarvan werd Sky High V (mv.Damiro B) in 2002 kampioene op de Centrale Keuring van Limburg en
Wastrade (mv.Burggraaf) de kampioene van provinciale keuring Gelderland in 2006.
Dat zijn dochters excelleren in het vrij springen op de merriekeuringen is inmiddels bekend. Vorig
jaar won zijn dochter Zaïre (mv.Cassini I) het kampioenschap in Ermelo. In 2003 was Tupina (mv.
Burggraaf) de beste van alle driejarige merries.
Zowel uit zijn Belgische periode, hoewel Heartbreaker daar nog steeds een populaire hengst is,
als uit zijn eerste Nederlandse jaargangen hebben al veel van zijn nakomelingen de weg naar de
absolute top gevonden. Gefokt onder KWPN-vlag zijn dat onder andere: Lingotto (mv.Grannus), Pino
(mv.Burggraaf), Eurocommerce Pittsburg (mv.Concorde), Rembrandt (mv.Fedor), Acertijo (mv.Le
Mexico), Romanov (mv.Fedor) en Ronaldo (mv.Voltaire).

Nijhof kan zich de reden nog goed herinneren: “Er werden destijds veel Nimmerdors aangeboden voor de KWPN-keuring.
Heartbreaker was niet al te groot en
had wat weinig beweging, dus ik dacht
eigenlijk dat hij niet veel kans zou hebben
om erdoor te komen en heb hem niet eens
aangeboden. Hij kon niet draven, maar
wel gruwelijk springen en daar waren ze in
België gek van, dus ik dacht dat hij daar
wel op zijn plaats zou zijn. Toen Heartbreaker in België goedgekeurd werd, hadden

Sandra Nieuwendijk

Heartbreaker groeide voorspoedig op en
hoewel in Nederland geboren, brak hij
eerst door op Belgische bodem. Henk

Succesvolle nafok

Heartbreaker-dochter Wastrade, kampioene op de Centrale Keuring Gelderland in 2006.

we een dekstation nodig en zo kwamen
we terecht bij Louis Lenaerts.”
Louis Lenaerts uit het Belgische Vrasene
is ook heden ten dage nog hengstenhouder en bewaart goede herinneringen aan
de hengst: “Heartbreaker was een heel
tof paard, in de omgang levendig, maar
ook heel braaf en lief. In de training aangenaam en gehoorzaam, maar in de ring
veranderde hij in een leeuw die werkelijk
overal overheen wilde. Hij staat in mijn
geheugen gegrift als het meest flitsende

Radja (v.Heartbreaker) kwam met Vincent Voorn dit
jaar onder andere aan de start op Indoor Brabant.
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Verrichting
Heartbreaker werd in België op 2 mei 1992
voor het eerst ter keuring werd aangeboden.
Daar kreeg hij de volgende punten voor de
verschillende onderdelen: Voor karakter
scoorde hij op de schaal van 10 een 7.75.
Voor de dressuur op de schaal van 30 een
15.65. Voor het vrij bewegen op de schaal
van 40 een 25.66. Hij moest het duidelijk van
zijn springkwaliteiten hebben, want voor het
vrij springen scoorde hij op de schaal van
30 maar liefst een 27 en voor het springen
onder het zadel op de schaal van 40 een 28.5.
Daarmee bezette de hengst de tweede plaats
in een groep van 21.
In Ermelo deed Heartbreaker in het voorjaar
van 1997 mee aan een verkort onderzoek.
Op stal en in de omgang gedroeg de hengst
zich normaal. Hij bleek eerlijk, betrouwbaar
met veel bereidheid om te werken, maar was
niet gemakkelijk te rijden. Stap en draf waren,
zoals verwacht, beperkt in ruimte. De galop
was zijn beste gang, lichtvoetig met goede afdruk en voldoende ruimte. Hij sprong met veel
afdruk, snel van de grond en zeer voorzichtig.
Maar was daarbij snel gespannen en zou de
sprong beter af mogen maken. Hij toonde
daarnaast veel vermogen met snelle reacties.

18

springpaard, een hengst van de hoogste
kwaliteit. Iedere wedstrijd was een feest.
Heartbreaker veroverde alle Belgische
harten, mensen keken reikhalzend naar
hem uit en hij was zelf de beste reclame
voor zijn dekkingen. Johan Lenssens reed
eerst met Heartbreaker. Daarna Grant
Wilson, hij was destijds onze stalruiter. Hij
heeft veel gewonnen met Heartbreaker
en geweend toen de hengst wegging.
Het mooiste wat we hebben meegemaakt
zijn natuurlijk zijn klasseringen op het
WK voor jonge springpaarden op Zan-

gersheide, daar sprong hij fantastisch.
Als zesjarige werd hij in Lanaken vijfde
en als zevenjarige vierde. Heartbreaker
heeft vijf jaren op mijn station ter dekking
gestaan, van zijn derde tot en met zijn
zevende jaar. Ik heb nooit spijt gehad dat
ik een deel van hem gekocht heb. Voor
mijn gevoel was het risico nihil; hij kwam
immers uit zo’n goede stam en gaf een
geweldige indruk als springpaard, en hij
heeft mijn gelijk bewezen. Van zijn weggaan heb ik wel veel spijt gehad, maar
ja, zo lopen zulke dingen nu eenmaal.

Sandra Nieuwendijk

De goedgekeurde KWPN-hengst Padinus
(v.Heartbreaker) overleed in 2005.

De goedgekeurde KWPN-hengst Sibon W (v.Heartbreaker) onder Patrick Lemmen op de KWPN Hengstenkeuring
2008 in de rubriek om de VHO trofee.

Sky High V (v.Hearbreaker) was in 2002 kampioene op de Centrale Keuring van Limburg
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Juniorenruiter Kristian Houwen rijdt de KWPN-hengst
Regilio (v.Heartbreaker) en werd met hem onder meer
tweede in eindstand van de KNHS/KWPN Mitsubishi
Hengstencompetitie 2007/2008.

Heartbreaker heeft veel betekend voor de
Belgische fokkerij, hij paste wonderwel
op onze massale merries. Zijn dochters
zijn hier in de fokkerij heel populair, daar
komen altijd goede kinderen van; flitsend,
fanatiek en allergisch voor het hout. Ik
ben nog steeds fan van Heartbreaker en
heb van hem Toulon op ons station. Die is
misschien wel even goed als zijn vader!”

muts. Je ziet wel vaker dat toppaarden
wat speciaal zijn en dat ging zeker op
voor Heartbreaker, geen paard voor een
amateur. In het werk was hij gretig en een
echte vechter, staan blijven was er niet bij.
Wat Heartbreaker zelf kon, geeft hij nu nog
door. Acht van de tien nakomelingen zijn
pittig in het werk en willen heel graag naar
de hindernis toe. Die gretigheid is ook een
beetje een nadeel, want ze kunnen iets
overdrijven op de sprong. Ze springen met
zoveel explosieve energie, dat ze niet altijd
zuinig zijn op zichzelf. Eigenlijk zijn het
zeer commerciële paarden, maar doordat
ze zo overijverig zijn, wordt er snel teveel
van gevraagd. Een Heartbreaker moet een
geleidelijke scholing krijgen, dan heb je er
het langste plezier van.”
In 2000 ging Heartbreaker naar Aken, daar
gaf hij als vaderpaard het goede voorbeeld. Hij eindigde daar met Peter Geerink
in het zadel op de vierde plaats, de beste
prestatie van een KWPN-hengst ooit. De
ruiter uit Gelselaar bewaart goede herinneringen aan zijn tijd met hem: “Heartbreaker
is zonder meer het ruigste paard dat ik
ooit heb gehad, zo één krijg ik er nooit
weer. Hij was in alles speciaal; hij had in
de omgang een fijn karakter, maar liet zich
niks afdwingen. Een echte persoonlijkheid,
maar als je hem met respect behandelde
deed hij alles voor je. Hij kreeg nogal wat
voor zijn kiezen in die tijd, want dekkerij
en sport blijft altijd een lastige en veeleisende combinatie. Hij begon op gegeven

Caroline Muller heeft Heartbreaker’s KWPNgoedgekeurde zoon Upgrade onder het zadel.

moment al veel te dekken en op het allerhoogste niveau moest hij toch een soort
van op zijn tenen lopen. Hij deed alles op
zijn instelling. Dat is natuurlijk een onmisbare eigenschap voor een goed sportpaard. Ik zie dat ook terug bij zijn kinderen, want daarvan heb ik er inmiddels ook
meerdere op stal gehad. En Heartbreaker
was gruwelijk voorzichtig, volgens mij
heeft hij in het begin 85 parcoursen achter
elkaar nul gesprongen!”

In de sport

Jacob Melissen

In Brussel won Heartbreaker als zesjarige
het prestigieuze hengstenspringen en
lag zijn naam op ieders lippen. Voor een
goed paard wordt goed geld geboden
en dat gebeurde bij Heartbreaker ook.
Henk Nijhof: “Ik wilde de hengst graag
zelf voorstellen bij het KWPN en heb toen
samen met de gebroeders Bosch, de
heren Hamerlinck en Lenaerts uitgekocht.
Heartbreaker is naar Nederland gekomen
en Peter Geerink is hem gaan rijden. Dat
ging vanaf het begin goed. Peter heeft
veel met hem gewonnen, maar toen hij uiteindelijk een peesblessure opliep, was het
wat ons betreft genoeg. Heartbreaker had
zichzelf in onze ogen meer dan voldoende
bewezen. Hij sprong fantastisch en kon
internationaal goed meekomen. In de ring
was het een geweldig paard, goudeerlijk
van karakter maar absoluut geen slaap-

Zaïre (v.Heartbreaker) sprong in 2007 op het NK vrij springen overtuigend naar de titel.
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