KWPN-erkende hengsten

• tekst : KARIN DE HAAN
• foto’s : JACOB MELISSEN & SANDRA NIEUWENDIJK

Hopalong Cassidy xx:
op en top volbloed
Onlangs werd de Engels volbloed-

De inmiddels achttienjarige goedgekeurde
Engels volbloed
Hopalong Cassidy
heeft een enorme
sportieve staat van
dienst. En hij is nog
niet toe aan pensioen.
Onlangs won hij met
Eric van der Vleuten jr.
nog een rubriek tijdens
het CH Eindhoven.

hengst Hopalong Cassidy xx
erkend voor de KWPN-fokkerij.
Een aanwinst voor de springpaardenfokkerij. De inmiddels
achttienjarige atleet sprong en
springt nog altijd op niveau.
Zo won hij met Eric van der
Vleuten jr. recent nog een rubriek
in Eindhoven. Daarbij komt hij uit
een familie waaruit al meerdere
goede springpaarden voort zijn
gekomen, wat hem nog
interessanter maakt.

De naam Hopalong Cassidy is er eentje
die in Amerika veelzeggend is. Daar is
het een ‘cowboyheld’ van het type ruwe
bolster, blanke pit, die de hoofdrol speelt
in onder meer bijna dertig romans. In
ons land is de naam Hopalong Cassidy
minder bekend, al is daar in het paardenwereldje sinds afgelopen jaar verandering in gekomen. Dankzij de donkerbruine Engels volboedhengst Hopalong
Cassidy xx, die met zijn Amerikaanse
held gemeen heeft dat hij opvalt met zijn
instelling, persoonlijkheid en ausdauer.

Het verhaal van deze volbloedhengst is
trouwens zeker zo indrukwekkend als de
romans van onze cowboyheld. De
Engels volbloed Hopalong Cassidy xx

42

IDS12 • 16 juni 2011

IDS12_P042 42

Jacob Melissen

Multi inzetbaar paard
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Sandra Nieuwendijk

werd geboren in Zweden bij fokster
Cathrine Borén uit de merrie Hilly xx. Zijn
sportieve loopbaan begon, zoals zo vaak
bij volbloeds, op de renbaan. Hij deed
het op de vlakkebaan niet onverdienstelijk en verdiende met 30 starts bijna een
half miljoen aan Zweedse Kronen (ca.
53.000 euro, huidige wisselkoers). Daarna verhuisde hij naar Finland waar hij
door Aki Hanulla in de springsport en
door Minna Leppälä werd uitgebracht in
zowel de eventingsport als de springsport. Met zijn volgende amazone Rosa
Ruutsalo liep hij vervolgens enkele jaren
nationaal en internationaal tot op
1.50m-niveau. Vorig jaar verhuisde hij
naar ons land. Hij was al gekeurd voor
de warmbloedfokkerij in Zweden en
Finland, en aan dat lijstje kon hij kort na
zijn verhuizing Zangersheide, het NRPS
en nu ook het KWPN toevoegen. Hopalong Cassidy xx is inmiddels 18 jaar oud
en nog niet toe aan pensioen, want met
Eric van der Vleuten jr. loopt hij opnieuw
op niveau in de sport. Indrukwekkend,
hoeveel paarden doen hem dit na?
Iemand die Hopalong Cassidy xx van
dichtbij heeft meegemaakt is Daan
Nanning, lid van de KWPN-hengstenkeuringscommissie springen. “Ik geef regelmatig clinics in Finland en heb Hopalong
Cassidy xx vaak in de les gehad met
Minna Leppälä. Het bleek een multi inzetbaar paard. Wilde Minna dressuur rijden,
dan liep hij dressuur. Wilde ze springen,
dan sprong hij en wilde ze eventing
rijden, dan deed hij ook daarin super
mee. Minna was een echte amateur, maar
Hopalong Cassidy xx compenseerde dat
voor zijn amazone. Hij maakte afstanden
passend en dacht altijd voor honderd
procent mee, zonder ingewikkeld of oversensibel te zijn. Dat paard kan gewoon
denken voor twee, zo intelligent is hij.
Minna heeft van alles met hem gereden,
tot aan 1.45m-parcoursen en derby’s toe.
In de internationale derby van Ypäja zat
ze indertijd zelfs bij de beste tien. Dat
paard heeft echt een ultiem fijn karakter
en is nog steeds hard en droog op de
benen, ondanks de vele kilometers die hij
heeft gemaakt.”
Niet alleen zijn sportieve staat van dienst
is bijzonder aan Hopalong Cassidy xx. De
hengst is ook gefokt uit een volbloedlijn
die, al dan niet in combinatie met warmbloedhengsten, al meerdere keren goede

De Engels volbloed Hopalong Cassidy, een op en top volbloed.

sportpaarden heeft gebracht. Een volle
zus van overgrootmoeder Sol-Marie xx is
de moeder van het internationale dressuurpaard Top Flight (v.High Flown xx,
amazone Elisabeth Lette). Daarnaast gaat
bijvoorbeeld de in Nederland door Martien
Roos uit Nieuw Vennep gefokte Opstalan’s
Combi (v.Ramiro) terug op dezelfde
moederlijn van Engels volbloed origine.
Deze fokker heeft verschillende mooie
fokkerijresultaten behaald met de moeder
van Opstalan’s Combi, genaamd Roza ster
prest (Formateur uit Alkamet xx van Pirate
King xx). Ze bracht naast Opstalan’s
Combi bijvoorbeeld ook het ZZ-springpaard Justy (v.Elcaro), het Z-springpaard
Ceasar (v.Pretendent) en Z2-dressuurpaard Flamingo (v.Belfalas xx). Haar dochter Damiro (v.Ramiro) verhuisde naar
Denemarken, waar ze internationaal
sprong met Jens Tabjerg en vervolgens in
de fokkerij werd ingezet. Damiro staat op
haar beurt onder meer te boek als moeder
van het internationale springpaard Zamiro
(v.A’Khan Z, amazone Tina Lund) en
Hummels Ziggy Stardust (v.Concorde,
Linnea Erikson en Anette Horpestad).

Behoud van springkwaliteiten
De inbreng van volbloed is belangrijk in
de springpaardenfokkerij. Toen de
hengst Hopalong Cassidy xx werd
aangeboden voor de KWPN-hengstenkeuringscommissie was er positieve
interesse. Arie Hamoen, voorzitter van
de hengstenkeuringscommissie, benadrukt het belang van het gebruik van
volbloeds in de fokkerij. “Als je de huidige topspringpaarden bekijkt, dan kom je
het nodige volbloed tegen in de pedigree. Een volbloed brengt naast hardheid en instelling ook een bepaald
gemak, lichtvoetigheid en intelligentie
mee. Dit zijn zaken die vandaag de dag
met de huidige steeds technischer
wordende parcoursen, steeds belangrijker zijn. Het is essentieel dat je in je
fokkerij genoeg bloed houdt. We mogen
in Nederland niet klagen, onze paardenstapel heeft in de regel voldoende bloed.
Zaak is het ervoor te zorgen dat we dat
ook zo houden en daar niet op inleveren.
Foktechnisch gezien is het dekken met
een volbloed daarom zeer interessant.
Krijg je een merrieveulen dan kan je
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zomaar weer enkele generaties vooruit
en heb je genoeg ‘bloed’ in je fokkerij.
Hengstveulens zijn commercieel gezien
vaak wat minder populair. Fokkers zijn
bang dat een directe nakomeling van
een volbloed het minder goed doet in de
sport. Dat laatste hoeft natuurlijk niet.
Zeker als je een volbloedhengst gebruikt
als Hopalong Cassidy xx, die zichzelf
heeft bewezen als springpaard en uit een
familie komt waar de nodige springpaarden uitkomen. Voor ons als hengstenkeuringscommissie is het belangrijk
alleen die volbloeds goed te keuren die
wat dat betreft dicht bij het fokdoel
staan en dus over de nodige kwaliteit als
springpaard beschikken. Hierdoor kan
het voor fokkers eerder lonend zijn om
met een volbloed te dekken. Het merrieveulen blijft, ongewijzigd, interessant.
Een hengstveulen heeft als dekhengst
misschien niet de grootste toekomst,
maar de kans dat je een aansprekend
sportpaard overhoudt is reëel”, vertelt
Hamoen desgevraagd.
Hopalong Cassidy xx heeft in Scandinavië
al enkele jaren dienst gedaan als
dekhengst voor de rijpaardfokkerij. Voordat de hengst werd aangewezen voor het
verkorte verrichtingsonderzoek heeft de
hengstenkeuringscommissie een groep
nakomelingen bekeken in Finland. “We

Waarom volbloed?
Toen de omvorming van het landbouwpaard naar het rijpaard plaats vond, konden er door het
gebruik van Engels volbloed grote stappen worden gemaakt. Dat zag je terug in het hele paard.
Naast de innerlijke kwaliteit die een volbloed mee kan geven, kreeg ook het exterieur een
moderniseringslag. Tegenwoordig kennen we het moderne sportpaard, dat uiterlijk gezien qua
uitstraling en bouw in veel gevallen al bloed toont. Dat betekent echter niet dat we zonder
volbloed kunnen. Het gebruik van Engels volbloed blijft belangrijk in onze moderne fokkerij. De
rastypische eigenschappen die in de goede Engels volbloeds zijn verankerd, hebben we nog
altijd hard nodig. Veel van de kwaliteiten die een volbloed meegeeft, zie je niet direct terug in
het fokproduct, maar zitten ‘onder het vel’. Denk daarbij aan uithoudingsvermogen, hardheid en
instelling. Bij het springen zijn zaken als galoppade, uithoudingsvermogen, schakelvermogen en
reactievermogen belangrijke kwaliteiten die mede van een volbloed af kunnen komen. De eigenschappen die een volbloed in kan brengen, staan bij de meeste fokkers niet ter discussie. De
meeste fokkers erkennen ook het belang van Engels volbloed voor de sportpaardenfokkerij. Toch
dekken de KWPN-erkende Engels volbloeds de laatste jaren slechts beperkte aantallen merries.
Maar fokkerij is op de eerste plaats denken in generaties. En dat vergt langetermijnvisie.
Fokkers die daarover beschikken weten, dat als ze een merrieveulen van een volbloed fokken,
ze daar zomaar twee of drie generaties plezier van kunnen hebben. Die weten ook dat er weinig
topsportpaarden en topfokhengsten zijn, waarbij je in de eerste drie tot vier generaties geen
Engels volbloed tegenkomt. En dat is niet voor niets. We kunnen in onze huidige sportpaardenfokkerij niet zonder Engels volbloed. Vanuit het KWPN wordt het gebruik van Engels volbloed,
mitst het passend op de merrie is, gestimuleerd. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale rubrieken op de
merriekeuringen voor halfbloedmerries. De merries worden beoordeeld als halfbloedmerrie en
daardoor beter op waarde geschat.

hebben daar een tiental nakomelingen
bekeken, van verschillende leeftijden en
uit kwalitatief wisselende merries, die veelal Duits bloed voerden. De nakomelingen
beschikten bij het springen over een

Jacob Melissen

Het internationale springpaard Opstalan’s Combi (v.Ramiro) werd door Martien Roos gefokt uit Roza ster prest
(Formateur uit Alkanet xx van Pirate King xx), en komt uit dezelfde Engels volbloedmoederlijn als Hopalong
Cassidy xx.

goede techniek met veel lichaamsgebruik.
Ze werden vrijwel allemaal door amateurs
voorgesteld. Opvallend was het evenwichtige karakter van de nakomelingen. Het
waren geen zenuwachtige of ingewikkelde
paarden. Integendeel, diegene die ook
onder het zadel werden getoond lieten
zich makkelijk en plezierig rijden. Het lijkt
erop dat Hopalong Cassidy xx zijn karakter en rijdbaarheid heel duidelijk doorgeeft.” Tijdens het verkorte verrichtingsonderzoek bevestigde Hopalong Cassidy xx
de indruk die hij had gemaakt aan de hand
van zijn sportieve loopbaan. “In de vijf
dagen dat hij is getest, bleek zijn ongecompliceerde karakter. Hij was makkelijk
in de omgang en bij het verzorgen. Dat hij
kan springen hoefde hij tijdens deze test
uiteraard niet meer te bewijzen, dat heeft
hij ruimschoots in de sport gedaan”,
vertelt Hamoen.
Hopalong Cassidy xx lijkt een aanwinst voor
de springpaardenfokkerij. “Voor merries die
‘bloed’ nodig hebben, zelf voldoende grootramig zijn en over een sterke bovenbouw
beschikken, kan deze hengst goed passen.
Het is een op en top volbloed die de typische volbloedkwaliteiten zoals hardheid,
instelling en intelligentie combineert
met springkwaliteiten.”
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