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De invloed van Hurricane in de fokkerij is
verstrekkend gebleken.

Hurricane

Stempel gedrukt met een handjevol nakomelingen
De in 1966 geboren Hurricane was de allereerste F1-hengst; een kruising tussen een
Engels volbloed-vader en een Gelders gefokte moeder. De combinatie volbloed x
klassiek bloed was bedoeld om de omvorming van landbouwwerkpaard naar
sportpaard te versnellen. In zijn geval een goed gelukt experiment, want heden ten
dage maken nakomelingen van Hurricane nog steeds furore in de internationale
spring- en dressuursport.
TEKST: GEMMA JANSEN • BEELD: JACOB MELISSEN
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urricane is slechts enkele jaren
voor de fokkerij beschikbaar
geweest en heeft nog geen honderd
nakomelingen gegeven. Het mag
dan zonder meer opmerkelijk genoemd
worden, dat zijn invloed zo verstrekkend is
gebleken. Als zijn vader staat te boek de Engels
volbloed Abgar xx. De in 1958 op Franse
bodem geboren hengst liet niet bepaald een
indrukwekkende carrière op de renbaan
registreren. Op de hindernisbaan deed hij het
veel beter en wist zelfs het nodige te winnen.
Als zesjarige verhuisde de schimmelhengst
naar Nederland om ingezet te worden voor de
volbloedfokkerij. Hierin presteerde hij evenmin
opvallend. Pas toen hij gebruikt werd op
merries met klassiek bloed, bleek hij kwaliteit
door te geven en winnaars te kunnen maken.
Als hij in 1984 sterft laat hij behoorlijk aantal
KWPN-goedgekeurde zonen na: naast Hurricane zijn dat Abantos, Bantry Khan x, Pele,
Pion, Transvaal, Treffer en Volckmar. Daarnaast leverde hij een indrukwekkende hoeveelheid aparte, internationale springpaarden.

Een van de kinderen van
Hurricane die zich in de
sport wisten waar te
maken is deze Liselot,
die Prix St.Georges liep.

Beroemde lijn
De moeder van Hurricane is stermerrie Buzette,
een dochter van Ulex. Zij kwam uit Wadenoijen
uit de stam van Tonnie van der Koppel en zijn
vader. Carel Dericks uit Druten kocht toentertijd bij hen de preferente kern kroonmerrie
Fidora als fokmerrie. Zij was een dochter van
Reclame (Rigismund x Colonel) uit de preferente kern kroonmerrie Cidora (v.Sultan II). Uit

De elite sport-merrie
Jamaica (foto,
v.Hurricane) kwam uit
in het ZZ-Zwaar
dressuur en bracht
daarnaast de tweede
bezichtigingshengst
Navarro (v.Jazz), die
Grand Prix-geklasseerd
is met Dominique
Mohimont.

dezelfde lijn komt ondermeer ook het wereldberoemde Grand Prix-paard Parzival. Een volle zus
van deze Fidora is Gerda, de merrie waarmee de
familie Fikse hun hele Utopia-lijn heeft opgebouwd. Aangepaard met L’Invasion werd uit
Fidora de vosmerrie Nanette van de Boschhut
geboren. Deze laatste werd in combinatie met
Graaf van Wittenstein de moeder van Suzette en
dat is dan weer de moeder van Buzette. Het
internationale springpaard Claus (v.Persian Flag
xx) is via moeder Suzette een halfbroer van
Buzette. In de lijn van Buzette komen meermalen de hengsten Domburg, Reveil, Ebert,
Colonel en L’Invasion naar voren.

Een voorrecht
Hurricane is geboren bij Wim van Arkel. De
bekende paardenfokker uit Dronten is inmiddels
eenennegentig jaar. “Ik ben geboren op een
gemengd boerenbedrijf in de Betuwe. De grond
daar bestaat voornamelijk uit zware klei.
Ondanks dat hadden mijn grootvader en vader
geen zware of lompe werkpaarden. Ze waren
hun tijd ver vooruit en waren voorstanders van
veel ‘bloed’. Ze gebruikten liever vier luxe
paarden voor het werk, dan drie grove dieren.
Omstreeks 1900 waren de kersenprijzen in de
Betuwe zo slecht, dat mijn grootvader de kersen
naar Utrecht bracht om te verkopen. Vier weken
lang legde hij zes dagen per week met dezelfde
merrie zeventig kilometer af, van Kapel-Avezaath naar Utrecht en weer terug. Natuurlijk
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kon alleen een paard met ‘bloed’ dat volhouden.
Het was zeker een voorrecht om altijd omringd
te worden door mooie en vlugge paarden en een
vader en grootvader te hebben met heel veel
kennis ervan. Daar heb ik later in mijn kijk op
paarden enorm profijt van gehad.” In 1955
verhuisde Wim van de Betuwe naar de Noordoostpolder. Elf jaar later kocht hij een groter
akkerbouwbedrijf in Dronten.

Hurricane en Heraut
Buzette was nog een jonge merrie toen Wim
haar ontdekte bij Ton Burgers van de steenfabriek uit Weurt. “Ik vond haar erg mooi en
kocht haar. Enige tijd later, op een zaterdag in
1965, ging ik opnieuw bij de heer Burgers
kijken. Hij had toen namelijk de Engels
volbloed Abgar vanuit Frankrijk op stal
gekregen. Deze hengst was eigenlijk bestemd
voor de volbloedfokkerij in Nederland, maar
hij leek me ook goed te passen op Buzette.
Haar heb ik toen laten dekken door Abgar en
tegelijkertijd heb ik van de heer Burgers een
hele mooie zwarte merrie, Areina, gekocht.
Areina en Buzette waren beide hoogdrachtig
toen ik verhuisde van de Noordoostpolder
naar Dronten. Zij gingen met me mee in een
vrachtwagen naar het nieuwe bedrijf. Toen ze
in Dronten van de wagen stapten, lieten ze
allebei hun melk lopen. Op een noodbed met
een kan met koffie ernaast heb ik de hele
nacht gewaakt. Op zondagochtend werd
Hurricane geboren. Een zeer mooi en correct
gebouwd veulen. Areina bracht een paar uur
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Met de kampioene van
Flevoland, Karlene
(v.Hurricane), fokte Van
Arkel zeer succesvol. Zij
bracht al meerdere Z- en
ZZ-dressuurpaarden.

Ook in de pedigree van
KWPN-hengst Jacardo,
Grand Prix-dressuur
geklasseerd, vinden we
Hurricane terug.

later een gezond hengstveulen ter wereld.
Deze Heraut was van de hengst Cavalerist en
werd later als driejarige kampioen van de
rijpaardhengsten. Heraut en Hurricane
groeiden probleemloos op. In die tijd was ik
heel goed bevriend met Leo Trommelen uit
Dongen, zoon van een lijmfabrikant. Hij
kwam iedere zondag naar Dronten en iedere
keer opnieuw probeerde hij Hurricane van mij
te kopen. Dat lukte hem niet, want ik had
zoveel vertrouwen in Hurricane dat ik hem
zelf wilde houden. Dat lukte uiteindelijk niet.
Henk van Tuijl kwam hier voor de kerst op het
erf om aardappelen te kopen. Hij wilde
Hurricane graag zien en bood toen zoveel geld
voor hem dat ik wel overstag moest gaan.
Henk wilde wel een hele goeie kopen en de
voorwaarde was dat hij op de keuring bij de
beste drie zou eindigen. Ik had niet voor niets
zoveel vertrouwen in hem. De Hengstenkeuringscommissie riep hem als eerste terug,
want hij kon het beste lopen van alle daar
aanwezige hengsten.”

Kampioen van Nederland
Wim bracht Hurricane zelf voor op de
Hengstenkeuring. “Het was een hele nuchtere
en eerlijke hengst in de omgang. Qua maat
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viel hij met zijn 1.61m nog niet helemaal mee,
maar later zijn daar nog wel een paar centimeter bijgekomen. Zijn nakomelingen bleken
vervolgens allemaal voldoende ontwikkeld te
zijn. Het is eigenlijk jammer dat Hurricane in
zijn eerste dekseizoen niet de meeste kansen
heeft gekregen. Henk van Tuijl had toen zelf
nog geen accommodatie om zijn hengst neer
te zetten, dus verhuurde hij Hurricane aan de
familie Van der Maat. Voor hen was het hun
eerste rijpaardhengst, want zij zaten voornamelijk in de tuigpaarden. Cees Hoogendoorn
zat in het dagelijks bestuur van de VLN en hij
had op zijn stal in het nabijgelegen Vleuten de
beste rijpaardhengsten staan. Het gevolg was
dat Hurricane eigenlijk te weinig goede
merries kreeg aangeboden. In die tijd werd
een hengst nogmaals beoordeeld als hij
veulens, jaarlingen en twenters tegelijk kon
DRESSUURDERBY GEWONNEN

Gerda Smelt uit Denekamp was destijds in
Nederland de amazone van Hurricane: “Ik
reed wel vaker een paard voor de heer Van
Tuijl en zo kwam ook Hurricane bij mij terecht.
Het was een heel lief paard. Niet al te groot,
maar dat was destijds geen uitzondering. Het
is nu allemaal veranderd, maar in die tijd was
Prix St.Georges en Intermediaire rijden eigenlijk meer voorbehouden aan een bepaald slag
mensen, maar ik heb wel Z-dressuur met
Hurricane gereden. We waren behoorlijk
succesvol. Ik heb met hem ondermeer de
Dressuurderby in Utrecht gewonnen. Een
groot feest om mee te maken. Hij was het
eerste paard waarmee ik alleen dressuur
reed en niet sprong. Met hem leste ik drie
keer in de week bij Piet Oothout. Toen
Hurricane door het stamboek werd afgekeurd
voor de dekdienst, bood de heer Van Tuijl hem
te koop aan. Ook aan mij en hij gunde hem mij
echt. Maar mijnheer Oothout raadde mij af
om de hengst te kopen, omdat hij dacht dat
Hurricane te lui was om in de Grand Prix te
komen. Ik heb naar hem geluisterd, omdat ik
vond dat ik er zelf toen nog te weinig
verstand ervan had, maar ik heb van die
beslissing wel heel lang spijt gehad. Hurricane was eigenlijk helemaal niet lui. Hij was
gewoon heel braaf, maar ik kon hem iedere
keer best makkelijk motiveren om aan de
gang te gaan. Hij was zonder meer een
droom om op te zitten; zoveel takt in
beweging en een uitgestrekte draf, waarmee
hij iedereen tijdens de verschillende optredens op de banken kreeg. Ik bewaar in ieder
geval hele fijne herinneringen aan hem!”

laten zien. Op de afstammelingenkeuring van
Hurricane leken zijn nakomelingen wat weinig
ontwikkeld en smal. Tegenwoordig zouden we
ze jeugdig noemen en dat is eigenlijk heel
positief, maar de jury destijds was nog
helemaal niet gewend aan zulke paarden. De
nakomelingen van Hurricane waren de eerste
halfbloeden die ze keurden. Hij werd dan ook
afgekeurd. Henk van Tuijl liet Hurricane al
geruime tijd uitbrengen in de sport door
Gerda Smelt. Zij trainde met hem bij Piet
Oothout. Een paar weken nadat het doek voor
Hurricane viel als dekhengst werden ze in
Rotterdam landelijk kampioen bij de rijpaarden. Eenmaal afgekeurd was Hurricane
natuurlijk minder interessant voor Henk van
Tuijl en heeft hij hem verkocht. Hurricane
verhuisde voor 125.000 gulden naar Duitsland en kwam uiteindelijk terecht bij Grönwohldhof in Grönwohld. Herbert Rehbein
werd zijn ruiter. Op maar liefst vierentwintig
wedstrijden werden zij samen eerste, tijdens ondermeer de Grote Prijs van Berlijn en
de Grote Prijs van Dortmund. Toen de hengst
ouder werd, is hij verkocht aan mevrouw
Tuchel en is richting Hamburg gegaan. Zij
heeft hem bij Jürgen Koschel neergezet en hij
was daar al snel het ideale leerpaard voor de
rijke dames uit Hamburg.”

Via zijn moeder Jessika,
die nog een Grand
Prix-dressuurpaard
bracht, stamt het Grand
Prix-paard Outsider af
van Hurricane.

Wim van Arkel:

“Zijn nakomelingen leken wat
weinig ontwikkeld en smal.
Tegenwoordig
zouden we ze
jeugdig noemen.”
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GOED PRESTERENDE NAKOMELINGEN

Liselot keur pref prest sport (mv.Waldo), Prix St.Georges
Meikoningin ster (mv.Epigoon), moeder van KWPN en ZFDP
ggk Grafiet
Marienta prestatie (mv.Eclatant), moeder van drie
1.60m-springpaarden: Sirocco (v.Pantheon xx), Olympic
Panther (v.Pantheon xx) en Olympic Cheeta (v.Ronald)
Tomasso, Internationaal springpaard
Nannet pref prest ster (mv.L’Invasion), stammoeder van
prestatielijn Rene Franssen; waaronder zonen Le Byou (v.Le
Mexico) en Calador (v.Amor), beide Grand Prix-dressuur
Gipsy (Zeus x Hurricane), moeder van de Grand Prix-springpaarden Kristall (v.G.Ramiro Z) en Rendement (v.Burggraaf)
en het internationaal springpaard Lynn (v.Ferro).
Jamaica elite sport (mv.Joost), ZZ-Zwaar dressuur
Jessika keur sport prestatie (mv.Sultan), zonen Outsider
(v.Jazz) en Tromph (v.Orm) zijn Grand Prix-dressuur
Karlene pref prest elite (mv.Sultan), moeder van ondermeer
de in Duitsland ggk Regent
Vastroodnoot (v.Nurprimus x Hurricane), 1.60m-springen
Navarro (v.Jazz x Hurricane), Grand Prix-dressuur
Nero (Balzflug x Onyx) en Mondriaan (Balzflug x Cadmus
xx), KWPN-ggk achterkleinzonen
Emmylou (Tangelo x Ronald), achterkleindochter en
1.60m-springen; zoon Valentino (v.Cavalier) 1.60m-springen
Rendement (Burggraaf x Zeus), achterkleinzoon en
1.60m-springen
Hollywood (Calvados x Volckmar) achterkleinzoon en
1.60m-springen
Helianthe (Nimmerdor x Erdball xx), achterkleindochter en
internationaal springen
Rio’s Biraldo (Rinaldo x Exilio), achterkleinzoon en Grand
Prix-dressuur
Mister Pex (Rinaldo x Exilio), achterkleinzoon en Grand
Prix-dressuur
Lester (Triton x G.Ramiro Z), achterkleinzoon en Grand
Prix-dressuur
Urbilene (Florestan I x Jazz), achterkleindochter en Grand
Prix-dressuur
Ursela (Andiamo x Amethist x Zeus), achterachterkleindochter en 1.60m-springen
Jacardo (Elcaro x Marinier x Exilio), achterachterkleinzoon,
ggk KWPN en Grand Prix-dressuur
Estoril (Zhivago x Gribaldi x Cadmus xx), achterachterkleinzoon, KWPN-ggk, finalist WK Jonge Dressuurpaarden

Een voorteken
In het jaar dat Hurricane vierentwintig werd,
was Wim halverwege januari al volop bezig
met welke hengsten hij zijn merries wilde
laten dekken. “Op een ochtend vroeg mijn
vrouw: ‘Wat had jij vannacht toch. Je bleef
maar praten over paarden en over Hurricane’.
Ik had inderdaad ook over hem gedroomd. Dat
vond ik een voorteken. Toen ik een paar dagen
later naar de keuring in Holstein ging om daar
het springen van de hengsten te bekijken, was
het programma aan het einde van de ochtend
afgelopen. Ik besloot op zoek te gaan naar
Hurricane. Op Grönwohldhof was hij niet
meer, maar daar kreeg ik het adres van
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Een van de stammoeders
van de fokkerij van René
Franssen is de
Hurricane-merrie
Nannet, waaruit hij
twee Grand Prixdressuurpaarden fokte,
waaronder deze Le Byou
(v.Le Mexico).

Met Piet Raijmakers Jr.
sprong Cavalier-zoon
Valentino op het
hoogste niveau. Ook zijn
moeder Emmylou
sprong internationaal
en is een
achterkleindochter van
Hurricane.

Koschel. Deze was niet zo toeschietelijk, ook
niet toen hij hoorde dat ik de fokker was. Een
van de pensionklanten hoorde mijn verhaal
ook aan en zij bracht me naar Hurricane en
gaf me tevens het telefoonnummer van
mevrouw Tuchel. Toen ik haar vervolgens
meteen belde en vertelde wie ik was, zei ze:
‘Kom om half acht maar hierheen’. Het klikte
direct tussen ons, maar ze wilde Hurricane
echt niet verkopen. We dronken een glas wijn
en nog een. Voordat ik wegging, had ik wel
haar belofte op zak dat als ze wilde gaan
verkopen, ze dan aan mij zou denken. Er
gingen drie maanden overheen, toen belde ze

Terug in Nederland
Zo kwam Hurricane weer naar Nederland, maar
wel met een hele lijst instructies. Wim: “Hij
moest iedere dag een banaan krijgen, want daar
was hij gek op en zijn kiezen moesten regelmatig
gepoetst worden. Ik heb al vrij snel na aankomst
van de hengst het stamboek gebeld met de vraag
of ze Hurricane weer wilden goedkeuren.
Inmiddels was wel bekend, dat van zijn nakomelingen uit die eerste jaren nogal wat paarden heel
succesvol waren in de sport en er een aantal van
naar Amerika was verkocht. Aan weer goedkeuren zaten echter nogal wat haken en ogen en toen
heb ik mijn eigen merries ermee gedekt. In dat
eerste jaar waren dat er tien en ze waren alle tien
meteen dragend. In het volgend voorjaar kwam
een commissie bij mijn veulens kijken. Van hen
kreeg Hurricane een heel lovend rapport en hij
werd meteen weer goedgekeurd. Alle veulens
waren mooi, sterke bewegers, die super bergop
liepen. Zelf heb ik hem nog vier jaar gebruikt en
daar zijn hele goede paarden van gekomen. Ik had
hem gewoon bij mij thuis op stal staan. Ik wilde
hem niet verhuren, daarvoor vond ik hem te oud.
Als hij op een goed station had gestaan, had hij

Een van de succesvolle
fokmerries die
Hurricane bracht was
UTV-merrie Merriment.
Haar dochter Gipsy
(v.Zeus) bracht maar
liefst twee Grand
Prix-springpaarden en
een internationaal
springpaard.
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me op. Ze vroeg of haar zoon die in Amsterdam moest zijn even aan mocht komen in
Dronten. Op de bewuste dag kwam haar zoon
met zijn vrouw hier koffiedrinken. Tijdens de
soep kwam de aap uit de mouw: ‘Mijn moeder
heeft me gestuurd, want ze wil Hurricane
verkopen. Maar ze wilde wel eerst weten waar
hij terechtkwam’.”

vast veel meer merries aangeboden gekregen. De
meeste veulens leken erg op Hurricane, meestal
donkerbruin, maar er kwamen ook vossen en
zwarten van. Ze waren goed gesloten in het type
en hadden meestal een heel goed achterbeen. Een
enkele kon misschien iets meer front hebben,
maar door elkaar waren het heel correcte veulens,
die zich altijd groot maakten en van de grond
bewogen. Zijn nakomelingen kon ik heel goed
verkopen, een paar merries zijn voor veel geld
naar Duitsland verkocht. Hurricane had een hele
goede naam daar. Een paar hele aparte springpaarden zijn naar Amerika gegaan. Een dochter
van hem, Liselot, was keur preferent en prestatie
en liep succesvol in de Prix St.Georges. Een
andere dochter, Karlene, was een hele mooie en
atletische merrie. Zij werd kampioen van de
afdeling Flevoland en later moeder van de in
Duitsland goedgekeurde hengst Regent.” Helaas
kwam er in 1984 een eind aan het leven van
Hurricane. “Als achtentwintigjarige had Hurricane net een merrie gedekt. Dan deed ik hem
altijd nog even in het land. Hij begon te rollen en
bleef daarmee aan de gang. Dat was niet goed
dus. Na onderzoek door de dierenarts luidde de
diagnose: een slag in de dunne darm. We hebben
hem toen in moeten laten slapen, heel jammer
want hij was nog heel vitaal.”

•

Met Pantheon xx-zoon Olympic Panther
sprong Johan Heins op het hoogste
niveau. Zijn moeder Marienta
(v.Hurricane) bracht maar liefst drie
1.60m-nakomelingen.
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