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Fokker Robert Hassing

Fokker Robert Hassing
verkocht Imothep als
veulen samen met zijn
moeder. Op de foto
Robert samen met een
tweejarige hengst van
Arezzo.

Ruiter Darragh Kenny

Hoe zou je Imothep typeren qua karakter?
“Dat is voor mij moeilijk te zeggen omdat ik
hem als veulen al heb verkocht. Het is in elk
geval een hengst met veel bloed en hij lijkt mij
heel fijn te rijden. Hij heeft wel karakter als hij
op z’n moeder en grootmoeder lijkt, want dat
waren merries met veel bloed en dat zie ik ook
bij Imothep terug. Op papier lijkt hij misschien
niet zo veel bloed te hebben met achtereenvolgens Indoctro, Calvados en Dominard, maar het
bloed zit sterk in deze stam verankerd.”

Hoe zou je Imothep typeren qua karakter?
“Imothep is een geweldig springpaard, een
echte persoonlijkheid. Hij heeft veel zelfvertrouwen en speelt graag. Hij werkt erg goed
samen met zijn ruiter, wat ik een hele belangrijke eigenschap vind voor een springpaard.”
Wat is zijn grootste kwaliteit in het werk?
“Naast het feit dat hij voorzichtig is, veel
vermogen heeft en graag met zijn ruiter
meedoet, heeft Imothep een heel groot hart.
Dat is zijn beste kwaliteit.”
Heb je meer ervaring met nakomelingen
van Indoctro en zo ja, wat is daar typerend aan?
“Ja, ik heb momenteel Valencia (Indoctro uit
Kitta keur pref van G.Ramiro Z, fokkers R.
Abbring uit Leeuwarden en J.F. Abbring uit
Onnen) te rijden en twee jaar geleden had ik
de Oldeburger Any Given Sunday (mv.
Condor). De Indoctro’s die ik gehad heb en
heb te rijden vertonen veel overeenkomsten.
Ze willen graag dat je geduldig met ze bent en
ze houden niet van veel druk, maar ze hebben
veel kwaliteit. Bijna alle Indoctro’s hebben
heel veel vermogen.”
JACOB MELISSEN

FOKKERIJ

Onder de Ierse ruiter Darragh Kenny springt de Indoctro-zoon Imothep zich enorm in
de kijker op het hoogste niveau. Op het WK in Caen dit jaar bereikte de hengst een
goede twaalfde plaats in de individuele finale en tijdens dit kampioenschap werd het
fokproduct van Robert Hassing erkend voor de KWPN fokkerij. Imothep blijkt voor
zowel zijn fokker als ruiter veel te betekenen.

Hoe is Imothep op je pad gekomen en was
de klik er meteen?
“Het was toevallig dat ik Imothep ben gaan
rijden. Ik reed al wat andere paarden voor

Darragh Kenny:
“Ik had nog nooit een
kampioenschap
gereden, maar dit
paard bracht me naar
het WK in Caen.”

FOKKERIJ
DIRK CAREMANS
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Vervolg Fokker Robert Hassing
Welke eigenschappen heeft hij van zijn
moeder geërfd? En welke andere nakomelingen heeft de moeder gebracht?
“Imothep, oftewel Werner H zoals wij hem
hebben genoemd, is het eerste veulen van de
Calvados-merrie Serena H en daarna heb ik de
merrie verkocht. Het was een mooie bloedmerrie, maar na Imothep kreeg ik haar dat seizoen
niet meer drachtig en we hadden paarden
genoeg, dus daarom verkocht ik ze beide.
Achteraf heel jammer natuurlijk! Ze is voor de
sport verkocht en ik heb haar enige tijd geleden
nog geprobeerd terug te vinden maar ze blijkt in
2007 al te zijn overleden.”

FOKKERIJ

Vanwaar de keuze voor Indoctro en wat
heeft Imothep van hem meegekregen?
“Je kan wel stellen dat ik een echte fan ben van
Indoctro. Hij is echt een tophengst, toen al en nu
nog steeds. Dat kan je alleen al wel zien aan het
grote aantal nakomelingen in de internationale
sport. Hij geeft altijd een mooi paard en door de
band genomen gemakkelijke karakters. Het zijn
commerciële paarden en ik vind dat Imothep veel
van Indoctro heeft meegekregen. Het is een
mooie, grootramige hengst met een goed
sportlichaam, een mooie kop en een groot oog
erin. Een stoere bok, en dat was hij als veulen al.”
Wanneer heb je Imothep verkocht en aan wie?
“We verkopen de hengstveulens eigenlijk altijd
aan VDL. Zo ging dat met Imothep ook, die
verkocht ik aan Wiebe-Yde. Op dat moment was
ik het huis aan het verbouwen dus de centen
pasten ons ook wel. Bovendien hadden we al
paarden genoeg, zo gaat dat meestal. Hij komt uit
dezelfde jaargang als Wittinger en de VDL had
dat jaar al meerdere Indoctro’s voor de eerste
bezichtiging, dus besloten ze Imothep in
Zuid-Duitsland bij Galmbacher te laten keuren.
Toen hij zeven jaar was heeft VDL hem verkocht
aan zijn huidige eigenaresse, Vicky Castegren.”
Was zijn kwaliteit als veulen al zichtbaar?
“Dat is een moeilijke vraag. Ik hoor sommige
mensen wel eens zeggen dat ze het als veulen
al konden zien dat het een toppaard ging
worden, maar dat kan ik niet. Imothep was
een stoer, wakker veulen en mede door zijn
twee hoge witte voorbenen een opvallende
verschijning. Het is achteraf natuurlijk
makkelijk praten, maar dit had ik nooit
kunnen voorspellen.”
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ROBERT HASSING

Robert Hassing komt uit een echte paardenfamilie en is al op zijn 16e begonnen met de
fokkerij. Twee jaar later kocht hij de Maykeldochter Furona, die als overgrootmoeder van
Imothep op papier staat. In het dagelijks
leven werkt de fokker bij de VDL Stud, waar
hij zich onder meer bezig houdt met insemineren, merriebegeleiding, met klanten of de
sportpaarden en hengsten op pad gaan. Via
de VDL Stud zal in 2015 diepvriessperma van
Imothep beschikbaar zijn.

Wat heeft het succes van Imothep betekend
voor jou en je fokkerij?
“Ik heb heel veel reacties en sms’jes gehad van
mensen, dus dat maakt het heel leuk. Mede
doordat ik voor VDL veel insemineer en onderweg
ben, weten veel mensen dat ik hem gefokt heb.
Dus dat streelt je ego zeker! Het is ook wel echt
bijzonder om als fokker van zo’n paard te boek te
staan en ik probeer hem zo goed mogelijk te
volgen. Ik heb hem zelf in Caen in de landenwedstrijd zien springen en was van plan om terug te
gaan voor de individuele finale, maar op die ene
dag dat ik thuis aan het werk was kreeg ik een
ongeval met een jong paard waardoor ik in het
ziekenhuis in plaats van de auto naar Caen
belande. Gelukkig heb ik het nog wel kunnen
volgen! Een ander heel mooi moment was in Aken,
Wiebe-Yde wist dat Imothep daar zou springen en
zei direct dat we daar naar toe moesten. Het bleek
inderdaad onvergetelijk, dat hij daar met 4 en 0 in
de landenwedstrijd sprong en zo veel applaus
kreeg van al die mensen in het stadion.”
Volg je zijn succes op de voet en wat verwacht je nog voor de toekomst?
“Het is heel leuk dat hij nu erkend is voor het
KWPN, en hij was natuurlijk al bij diverse andere
stamboeken goedgekeurd. Veel nakomelingen
heeft hij niet maar als het aan mij ligt komen
daar in 2016 in elk geval twee bij, want ik wil
mijn Glasgow van ’t Merelnest- en Cardentomerries er komend jaar bij gaan dekken. Voor de
fokkerij heb ik hoge verwachtingen van Imothep
en voor de sport ook zeker. Hopelijk gaat hij nog
voor mooie sportieve successen zorgen met
Darragh want het is een geweldige combinatie.
En ik hoop dat de Olympische Spelen in Rio er in
zitten, dat zou helemaal geweldig zijn. Ik hou niet
van vliegen maar dat zou alle aanleiding vormen
om m’n vliegangst te overwinnen.”

Vervolg Ruiter Darragh Kenny
Hyperion Stud, de eigenaar van Imothep. Maar
Candice King reed Imothep. Candice had echter
een nare val waardoor ze twee maanden niet
kon rijden. Toen vroeg Hyperion Stud of ik hem
bij wilde houden in die tijd tot Candice er weer
mee kon rijden. Maar toen ik het paard drie of
vier keer had gereden ging het zo goed dat ze
besloten dat ik hem zou blijven rijden.”

Robbert Hassing:

“Als de Olympische Spelen er in zitten voor Imothep,
is dat een mooie aanleiding om mijn vliegangst
te overwinnen.”

Wanneer dacht je voor het eerst ‘dit kan
wel eens een hele grote worden’?
“Erg kort nadat ik Imothep begon te rijden wist ik
dat hij een heel erg goed paard was. Hij toonde veel
vermogen en heel veel mogelijkheden. En hoe
langer ik hem reed, hoe beter hij het ging doen.”

FOKKERIJ

Wat heeft het succes met Imothep betekent
voor jou en je springcarrière?
“Mijn succes met Imothep heeft heel veel
invloed gehad op mijn carrière. Het was echt iets
groots. Ik had nog nooit een kampioenschap
gereden, maar dit paard bracht me naar het WK
in Caen. Hij bracht me naar de Nations Cup in
Dublin; dat was een droom voor me. Hij heeft
een enorm verschil gemaakt voor mijn carrière.
Hij heeft me geholpen te komen waar ik nu ben
met mijn rijden, met mijn worldranking en alles.
Imothep is één van de beste paarden die ik tot
nu toe in mijn carrière heb gehad.”
Wat zijn je toekomstplannen met Imothep?
“We richten ons eerst op het EK en daarna
beslissen we hoe we dan verder gaan. Ik hoop
dat ik een goede kans maak om deel uit te gaan
maken van het Ierse team. Maar ik denk het wel.
Imothep was erg constant vorig jaar in de
Nations Cups.”

•

DARRAGH KENNY

ARCHIEF ROBERT HASSING

Darragh Kenny is een 27-jarige springruiter
van Ierse komaf, maar met zijn thuisbasis in
de Verenigde Staten. Hij heeft vele jaren
gereden voor John en Missy Clark, twee vooraanstaande trainers van jonge ruiters.
“Werken voor John en Missy was als het
volgen van een beroepsopleiding. Ik heb er zo
ontzettend veel geleerd”, aldus Kenny.
Tegenwoordig runt de Ier zijn eigen stal in
Amerika, genaamd Oakland Ventures. Hij rijdt
tevens een aantal paarden voor de Hyperion
Stud van Imotheps eigenaresse Vicky
Castegren. Het hoogtepunt uit zijn carrière
behaalde hij met Imothep. Hij werd twaalfde
op de WEG in Caen.

Robert Hassing: “Als veulen was Imothep al een stoere bok, maar dit succes had ik
nooit kunnen voorspellen.”
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