ONTMOETEN

“Parcival geeft echt hele
goede gebruikspaarden”,
aldus Henk van den Berg.

Goedgekeurd

Parcival: De definitie
van een Gelders paard
‘Veelzijdig, werklustig, goudeerlijk en ronduit imposant’, dat zijn veruit de meest gebruikte woorden als het gaat
over Parcival. Iedereen heeft wel meer dan één goed woordje over de indrukwekkende hengst van Henk van den
Berg uit Wezep. In 2013 overleed de stoere vos, en dat dat een groot verlies is voor de fokkerij blijkt wel uit
Parcival’s nakomelingen. Maar liefst 62 van zijn in totaal 353 KWPN-geregistreerde nakomelingen, dat is dus bijna
18 procent, lopen Z-dressuur of hoger. Vier lopen er zelfs Grand Prix. En dan hebben we het nog niet eens over de
spring- en mensport gehad.
Tekst: CARMEN PETERS — Beeld: DIRK CAREMANS E.A.
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et verhaal van Parcival begint eveneens
in Wezep, waar de hengst werd geboren
bij Johan Heijink. Als vader staat de
Gelderse hengst Koss te boek en zijn moeder is
de keur preferente prestatiemerrie Erika
(v.Unitas). Erika bracht vier jaar eerder dan
Parcival de eveneens goedgekeurde Laurentz
(v.Bazuin).

Henk van den Berg:

“Parcival was echt een
heerschap.”

ook wel een stukje Koss,
maar dat was, zegt hij,
voor in de sport eigenlijk
ook wel mooi meegenomen. “Parcival was wel echt een baasje. Het was
echt een heerschap.”

Veelzijdigheid op z’n Gelders

Een goede combi
De combinatie met Koss bleek een schot in de
roos. Want waar Koss veel fysieke kwaliteit
vererfde, stond hij niet bekend om het meest
gemakkelijke karakter. “Het is maar goed dat
Parcival ook een moeder had”, zegt Henk van
den Berg, die ook Erika goed kende. Erika’s
karakter was goud waard, en dat heeft ze,
meerder malen, doorgegeven. “Erika was een
paard met een heel goed karakter. Parcival had
slechts één broer die niet tam was, die leek
overigens ook echt op Koss. Maar verder waren
werkelijk al zijn familieleden hele brave paarden”, vertelt Henk. Toch herkende hij in Parcival

Vitens (mv. Zep) is een van
de twee goedgekeurde
zonen van Parcival.

Dat Parcival qua inzetbaarheid het schoolvoorbeeld was van een Gelders paard, kon niet
worden ontkend. Ergens op een avond in 2000
werd hij via de nakeuring moeiteloos aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Iets
waarover Henk met plezier vertelt: “Ja, dat was
echt zo klaar.”
Verantwoordelijk voor die snelle beslissing was
onder andere Arie Hamoen. “Een van de
makkelijkste beoordelingen ooit”, zegt hij
erover. “Parcival was meteen al een heel
indrukwekkend jong paard. We hebben hem met
veel plezier doorverwezen.” Ook Jan Boeve, die
de jonge voshengst toen voorbracht, was al
vanaf dat moment van hem gecharmeerd: “Het
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De goedgekeurde Zethar
(mv.Cabochon) behaalde
het hoogste niveau in de
dressuur, de Grand Prix.

was een hengst die toen hij hier kwam nog maar
heel weinig kende, maar hij pakte het werk heel
goed op. Parcival viel meteen al op door zijn
werklust en zijn houding. Het was echt een
paard met heel veel kwaliteit.”
De waarheid in die woorden zou al gauw blijken;
zijn verrichtingsrapportage spreekt met lof over
Parcival’s werklust, waarbij hij ook nog eens zeer
goed in het Gelders type staat. ‘Eerlijk en
betrouwbaar’, opent het commentaar, dat zijn
dressuuraanleg omschrijft als ‘ruim voldoende
tot zeer veel’. Vooral zijn goede afdruk, ruimte
en balans in galop scoren goed. Ook zijn aanleg
als springpaard wordt als ruim voldoende
beoordeeld. Parcival had een goede voorbeentechniek en beschikte over ruim voldoende
vermogen. “In het springen geeft hij zijn ruiter
een goed gevoel”, zo stelde de commissie. En
ook in het mennen toonde de hengst veel
looplust en betrouwbaarheid. Met name in het
galopperen maakt hij veel houding. “Hij toont
een grote inzet. Als aangespannen paard heeft
Parcival veel tot zeer veel aanleg”, besluit zijn
verrichtingsrapportage.
Parcival’s prestaties werden
uiteindelijk beoordeeld met
een 8 voor de stap, 7,5 voor de
Arie Hamoen over Parcival’s
draf, een 8,5 voor de galop, en
aanwijzing voor verrichting:
een 8 voor zijn geschiktheid
“Eén van de makkelijkste
als dressuurpaard. Voor het
beoordelingen ooit!”
springen kreeg hij overkoepelend een 7.
Een degelijke sportcarrière
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leek dus binnen handbereik, en daaraan heeft
Henk hard gewerkt. “Hij is nooit naar een
professional gegaan, we hebben hem zelf
gehouden en alles zelf gedaan. Ik heb het geluk
gehad dat ik hem de laatste jaren zelf mocht
rijden, dat was nooit gepland.” Parcival werd in
2003 vijfde in de Magic Stables Future Stallion
Show, nam in datzelfde jaar deel aan de
International Stallion Show in Zwolle, én bereikte de top 10 in de voorselectie voor het WK
Jonge Dressuurpaarden. In 2004 werd hij vierde
in de klasse Z in de hengstencompetitie, en won
hij de kür op muziek op de Zwolse Paardendagen. Ook reed hij in de klasse ZZ-Licht mee op
de Nederlandse kampioenschappen, waar hij
negende werd. Henk kwalificeerde zich uiteindelijk met Parcival voor de Grand Prix, maar
voordat ze hier aan de start konden komen,
overleed Parcival helaas aan de gevolgen van
koliek. “Daar heb ik echt veel verdriet van
gehad”, stelt Henk bedachtzaam, als hij het
onfortuinlijke voorval aandoet. Parcival was
immers ook een echt familiepaard: Henk’s
dochter Anne-Marije startte hem nog bij de
Junioren.

Kwaliteit verzegeld
Dat Parcival ook een goede vererver was, werd al
gauw duidelijk. In 2002, het geboortejaar van
zijn eerste generatie, waren op de Nationale
Veulenkeuring vijf van de zes finaleplaatsen
voor Parcival-veulens. En in 2005, toen zijn
eerste jaargang drie jaar was, bestond op de

Nationale Merriekeuring de volledige kopgroep
uit Parcival-merries. Zijn nageslacht werd
omschreven als een uniforme collectie die goed
in het Gelders type stonden en beschikten over
veel uitstraling. Naast het feit dat zijn nakomelingen veelal goed konden bewegen, waren het
vaak ook nog nette springpaarden én aanzienlijk
goede menpaarden. De veelzijdigheid in zijn
vererving was daarmee een sterke verdienste
voor de Gelderse fokkerij. Zoals ook mag blijken
uit de cijfers. Van de in totaal 58 aangeboden
Parcival-merries, zijn er veertien stermerries,
zestien keurmerries en maar liefst zes elitemerries gekomen. Uit de tien aangeboden hengsten
zijn er vier tot in de tweede bezichtiging
gekomen, en zijn er uiteindelijk twee goedgekeurd, te weten Vitens van fokker G.H. Hofs uit
Varsseveld (uit Nadien keur pref van Zep), en de
voshengst Zethar (uit Panakeia keur prest
sport-dres van Cabochon, fokker H. van de
Wetering uit Nijkerkerveen, geregistreerde E.
van Oosten uit Ellemeet).
De uniforme kwaliteit die de keuringscommissie
al in de eerste jaargang aan zijn veulens
toeschreef, hebben Parcival’s zonen en dochters
dan ook voortschrijdend bewezen. “Al uit zijn
eerste jaargangen kwamen veel prestatiepaarden”, beaamt Henk, die dan niet in de minste
zin praat over de Parcival-dochters Vostella (uit
Bostella keur pref prest van Tango), Unlimmited
(uit Kimminente ster van Casanova) en Vidieni
(uit Ladona ster pref van Hendo). Vostella, die
ondertussen haar keur- en sportpredicaat in de
dressuursport binnen heeft, werd in 2005
kampioen op de Nationale Merriekeuring en
bereikte onder Henk’s dochter Anne-Marije de
Lichte Tour. De inmiddels overleden Unlimmited was eveneens succesvol in de dressuursport
onder Anne-Marije, en mocht met Henk’s
andere dochter Kirsten nog naar de regiokampioenschappen. De merrie was ZZ-Licht-geklasseerd en L-springen.

Kardieno (v.Dante Weltino) en heeft ze daarnaast nog een dochter in het Z-springen, één in
de Z2-dressuur, en een dochter in de Inter I.
Rom Vermunt, die Vidieni voor haar fokker naar
het sportpredicaat stuurde, vertelt vol enthousiasme over de geweldige instelling van de merrie:
“Ze kwam bij mij toen ze Z1 was. Ik kende
Janneke omdat ik eerder een Parcival van haar
te rijden had gekregen via mijn schoonzus. Deze
reed ik naar het ZZ-Zwaar, en verkocht ik naar
Korea. Daarna vroeg Janneke of ik Vidieni naar
een sportpredicaat wilde rijden. Dat ging echt
heel simpel, ze was zo Z2. Het was echt een luxe
Gelderse, ik kreeg op concours vaak de vraag of
het een Jazz was. Toen Janneke vervolgens zei
dat ze ook nog heel goed kon springen, moest ik
wel even twee keer nadenken. Maar niets bleek
minder waar: binnen zes maanden had Vidieni
ook haar sportpredicaat springen te pakken.”
Daarna heeft Rom nog twee dochters van
Vidieni hoog in de dressuur geplaatst. Toen
Kardieno geboren werd, heeft hij de hengst zo
ongeveer ongezien van haar gekocht. Alleen
videomateriaal was genoeg om Rom van
Kardieno’s kwaliteiten te overtuigen. “Ik was
gek op alles wat uit Vidieni kwam. En nu heb ik
een goedgekeurde hengst.” Ook in Kardieno
herkent Rom nog wel de kwaliteiten van zijn
moeder en opa terug: “Het is zo’n fijn paard, hij
wil zó werken, echt fantastisch.”

Parcival-dochter Vidieni
werd in 2002 kampioen
op de Nationale
Veulenkeuring en
behaalde inmiddels haar
elite-, preferent-,
prestatie-, PROK-, sport
dressuur én sport
springen predicaat.

De laatste uit dit rijtje, de Parcival-dochter
Vidieni, spant de kroon. Zij werd in 2002
kampioen op de Nationale Veulenkeuring en
behaalde haar elite preferent prestatie PROK
sport-dressuur én sport-springenpredicaat.
Daarnaast zijn ook de nakomelingen van de
merrie, die werden gefokt door Janneke Gnodde
van Terschelling, meer dan succesvol te noemen.
Zo is ze de moeder van de onlangs goedgekeurde

JACOB MELISSEN

Vidieni
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Jaar in jaar uit succes
In de V-jaargang heeft Parcival maar liefst
dertien nakomelingen die uitgebracht zijn in de
Z-dressuur of hoger. En ook in de jaren daarna
bleef zijn bloed opvallen. Merrie Zarah (uit Miss
Mandy keur sport-dres sport-mennen van
Zichem) werd elite en PROK, en bereikte het
ZZ-Zwaar. Zarcita werd net als haar elitemoeder
Sarita zowel sport-dressuur als PROK, en
bereikte net als halfbroer Zethar de Grand Prix.
Hengst Air F.K. van stamboekmerrie Upgradedzelma uit Olivi bereikte eveneens de Grand
Prix-dressuur, en ook in de B-jaargang waren er
twee ZZ-Zwaar-paarden. Celena, een sterdochter van de keur preferente Rabia van Edelman,
werd in 2010 reservekampioen op de NMK.
Celena werd gefokt door de inmiddels overleden
Henk Hoogerwaard uit Dussen, die nog
tweemaal eerder met Parcival gedekt had. Dat
leverde tot twee keer toe een Z2-paard op, in
merrie Wivina, ook uit Rabia, en zoon Zadok,
uit merrie Sifra van Ferro. Eline, een stermerrie
van moeder Wizora van Marvel, werd Z-mennen, en hengst Gaitse uit moeder Verona van
Furore werd Z-springen. Ook in de H-jaargang
waren er nog twee Z2-dressuurpaarden.
En ondertussen doen ook de kleinkinderen van

Parcival het goed: zestien
lopen er Z of hoger,
Rom Vermunt:
waarvan zes in het
Z2-dressuur, één in het
“Ik was gek op alles
Z- en één in het ZZ-sprinwat uit Vidieni
gen, één bij de Juniorendkwam.”
ressuur, en twee in de
Intermediaire I. Onlangs
nog werd bovendien kleindochter Nikky, van
Henkie uit keur sport-dres en sport-mennen
merrie Wendie van Parcival reservekampioen op
de NVK en veulenkampioen op de Dag van het
Gelders Paard.

Een Gelders randje aan de sport

Eigenaar Rom Vermunt
herkent in kleinzoon
Kardieno nog wel de
kwaliteiten van zijn
moeder en opa terug: “Het
is zo’n fijn paard, hij wil zó
werken, echt fantastisch.”

SANDRA NIEUWENDIJK

Het moge dus intussen wel duidelijk zijn dat
Parcival vooral goed combineert met sportpaarden. De waarde van Parcival in combinatie met
een dressuur- of springgefokt paard zit hem
volgens Henk van den Berg vooral in zijn
karakter: “Een Parcival wil altijd voor je werken,
dat blijkt wel uit de cijfers. Hij geeft heel veel
werklust door. Dat zien we ook terug in zijn
beide goedgekeurde zonen, al zijn dat beide iets
klassiekere paarden.” Over kleinzoon Kardieno
is Henk ook zeer te spreken. “Het Duitse stukje
wat via Dante Weltino achter Kardieno zit,
vermeng je normaal niet zo snel met Nederlandse paarden. Dus ik denk echt dat hij een hele
mooie aanwinst is voor de fokkerij.”
Zelf dekt Henk ook nu nog elk jaar wel iets met
Parcival, meestal sportpaarden. Daarmee is de
klik gewoon het best, beaamt hij. “Parcival geeft
echt hele goede gebruikspaarden. En als je een
goede klik hebt samen, dan heb je een fantastisch sportpaard.”
Dat de waarde van Parcival voor de fokkerij nu
als zodanig in de spotlights wordt geplaatst,
vindt Henk dan ook fantastisch. Hij hoopt
natuurlijk ook dat zijn voormalige topper op
deze manier weer een beetje opnieuw in trek
komt bij de fokkers. “Al zal dat misschien ietsje
gevoelig liggen nu, omdat Parcival wel drager is
van het WFFS-gen. Maar, daar moet ik meteen
aan toevoegen dat wij bij mijn weten, onder de
dekkingen die via onszelf verlopen zijn, nog
nooit miskraam of overlijden hebben gehad dat
aanwijsbaar WFFS als oorzaak had.” Henk heeft
desalniettemin wel een duidelijk advies voor de
fokkers: “Als je dan met Parcival wilt dekken,
laat dan je merrie even testen. Iedere dierenarts
kan dat regelen, en het kost slechts rond de
veertig euro.” •
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