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Jus de Pomme:
ere wie ere toekomt
Met het postuum keur verklaren van Jus de Pomme afgelopen februari is de legendarische Olympisch
kampioen van Atlanta 1996 beloond voor zijn grote verdiensten in de fokkerij. Ondanks zijn geringe aantal
nakomelingen is de hengst toch door een relatief grote groep nafok vertegenwoordigd in de internationale
sport. Enkele voorbeelden daarvan zijn Marlou, Jumpy des Fontaines, VDL Nuit de Pomme, O de Pomme en
Octavia. Zijn invloed binnen de KWPN-hengstenstapel is er middels zijn geëxporteerde zoon Navarone en zijn
getalenteerde kleinzonen Baltic VDL en Vegas VDL.

Met het behalen van twee gouden medailles op de Olympische Spelen in Atlanta kreeg Jus de Pomme in één klap de status van een legende. Ook in de fokkerij deed hij
goede zaken, waarvoor hij nu beloond is met het keurpredikaat.
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In 1996 schreef Jus de Pomme al geschiedenis. Op tienjarige leeftijd bezorgde hij
Duitsland twee gouden medailles, met een
schitterend Nederlands randje. De hengst
van Adrie Jespers en Wiepke van der
Lageweg won onder de Duitse Ullrich
Kirchhof zowel individueel als met het
team. Ondanks zijn goede prestaties in
1996 werd hij vooraf niet gerekend tot de
grote favorieten voor de gouden medaille.
Jus de Pomme stond bekend om zijn
enorme springkwaliteiten, instelling en
vermogen, maar behoorde niet tot de
allersnelsten. Maar hij bleef als geen ander
van het hout, en met alleen minimale tijdsoverschrijdingen in de eerste twee omlopen en als enige dubbele foutloze in de
finale, was er geen terechtere winnaar dan
Jus de Pomme in Atlanta. Een ongekend
succes en enorme impuls voor zijn fanatieke Nederlandse eigenaren, die direct besloten de hengst niet te verkopen en hem
volop te gaan promoten voor de fokkerij.
Lang konden de hengstenhouders echter
niet van hun eclatante succes genieten, op
23 augustus 1996 kwam er een einde aan
het leven van Jus de Pomme. Amper twee
weken na het behalen van de gouden
medailles werd de hengst geveld door een
koliekaanval, wat al was begonnen op de
terugreis vanuit Atlanta. Hij werd met spoed
naar een Duitse kliniek gebracht waar hij
tweemaal werd geopereerd. Het herstel
leek voorspoedig te voorlopen, maar diverse ontstekingen in maag en darmen veroorzaakten een verzwakte hartslag en koorts
en vergden zijn laatste krachten. Een gigantische domper voor zijn eigenaren, maar
ook voor ruiter Ullrich Kirchhof die vanaf het
begin af aan veel vertrouwen in de veelbesproken hengst had en voor wie het voelde
alsof hij zijn beste vriend had verloren.

Sportloopbaan
Naast Olympisch kampioen was Jus de
Pomme ook regerend kampioen van
Duitsland en won hij de Grote Prijs van
Hickstead in zijn korte maar imponerende
sportloopbaan. De Primo des Bruyèreszoon heeft het gepresteerd om 23 Grote
Prijzen achter elkaar foutloos rond te
gaan. Ook maakte hij deel uit van het
winnende Nations Cup-team in Aken. Er
wachtte hem een grote toekomst in de
sport, en dat was hem als jong paard niet
altijd door iedereen toegedicht. Jus de
Pomme werd in 1989 op driejarige leeftijd

Relatief veel nakomelingen van Jus de Pomme zijn doorgebroken in de internationale sport. Zoon Jumpy des
Fontaines nam in 2008 deel aan de Olympische Spelen.

goedgekeurd door het BWP. Zijn eerste
dekseizoen verbleef de hengst in Limburg,
waar hij 19 merries dekte. Als zesjarige
sprong Jus de Pomme in Mechelen waar
hengstenhouder Wiepke van de Lageweg
hem zag springen. Hij haalde de hengst
samen met Adrie Jespers naar Nederland.
Tot op dat moment had de hengst in
België 98 hengstveulens en 124 merrieveulens gebracht. Als zesjarige werd hij
gereden door Bert Romp en daarmee
verbeterde de hengst aanzienlijk in de
rijderij, en begon hij zich als springpaard
positief te ontwikkelen. In het voorjaar van
1993 werd Jus de Pomme aangeboden bij
het KWPN en na het goed afronden van
het verkorte onderzoek volgde goedkeuring. Dat gebeurde naar aanleiding van
een advieskeuring, waar bij Jus de Pomme

werd gerefereerd aan zijn ijzersterke
afstamming en opvallende prestaties in de
sport onder Bert Romp. Zo had hij kort
daarvoor een gedeelde eerste plaats
behaald in de Puissance-wedstrijd van
Indoor Veendam, waar hij een muur van
twee meter hoogte had overwonnen.

Toppedigree
Op 7 februari 1986 werd Jus de Pomme
geboren in de stallen van Arnold de
Brabandere uit het Belgische Merelbeke.
Vader Primo des Bruyères (v.Night and
Day xx) stond door zijn overlijden op
zesjarige leeftijd maar korte tijd ter
dekking, maar heeft zich weten te ontwikkelen tot een goede vererver. Jus de
Pomme’s moeder Opaline des Pins (v.
Garitchou x) is misschien wel de beste
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deel nam aan de Olympische Spelen in
2008, de succesvolle O de Pomme (uit
Derdwina v.Wendekreis) van Stanny van
Paesschen, die de bronzen teammedaille
won op de WEG in Jerez de la Frontera,
en andere uitstekend presterende Grand
Prix-springpaarden als Marlou keur sportspringen (uit Hippy elite pref prest v.
Kaiserstern xx, fokker H. Rooyakkers uit
Prinsenbeek) met Kimberley Frey Prince,
VDL Nuit de Pomme (uit Dorina ster sportspr prest v.Wellington, fokker VDL Stud uit
Bears) met Frankie Chesler, Octavia (uit
Jolanda v.Voltaire, fokker Stal Gasaya uit
Dordrecht) met Jurgen Stenfert, Play On (uit
Lina prest v.Emilion, fokkers B. Dirksen uit
Hattem en VDL Stud uit Bears) met Beezie
Madden, Melandra (uit Ellandra ster pref v.
Wellington, fokker E. van Ittersum uit Giethoorn) van Daniël Etter, Harry Potter (uit
Kitty van Vrijhern v.Feo) met Peter Wylde en
Jus des Fontaines (uit Egine de Baugy v.
Galoubet) met Steve Guerdat.

Fokkerijresultaten

Onder Kimberley Prince heeft de Jus de Pomme-dochter Marlou een hele reeks hoge klasseringen en overwinningen behaald in de grote sport.

fokmerrie die het Belgische fokgebied tot
op heden gekend heeft. Vanwege haar
grote fokkerijprestaties wordt dit Frans
gefokte fenomeen als ‘Merrie van de Eeuw’
beschouwd. Behalve de Olympisch kampioen Jus de Pomme bracht ze ook de Olympische springpaarden Quintus (v.Pavarotti
van de Helle) van Jean-Claude Vangeenberghe en Tresor d’Opaline (v.Major de la
Cour) van Samantha Lam. Laatstgenoemde
is ook erkend voor de KWPN-dekdienst. De
BWP-gekeurde hengst Quintus behaalde
een knappe achtste plaats op de Olympische Spelen van Hong Kong en werd in
2009 uitgeroepen tot BWP-ambassadeur,
de hoogste onderscheiding die dit stamboek aan hengsten toekent. Daarnaast zijn
ook de internationale springpaarden Richebourg (v.Bayard d’Elle), Shogun II (v.Night
and Day xx) en Magister (v.Pachat II) rechtstreekse producten uit Opaline des Pins.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jus
de Pomme, als vertegenwoordiger van
deze sterke sportfamilie, behalve als sportpaard ook enorm geslaagd is in zijn rol als
vaderdier.

Grand Prix
In totaal bracht Jus de Pomme zo’n 410
nakomelingen waarvan 213 bij het KWPN
geregisteerd. Zo’n 50 veulens zijn er na
zijn dood nog geboren, vanwege zijn
intensieve sportcarrière was er maar
weinig diepvriessperma voor handen. Uit
zijn beperkte groep nakomelingen acteert
een opvallend aantal op het hoogste
niveau. Enkele bekende nazaten van Jus
de Pomme zijn de inmiddels overleden
NRPS- en SF-gekeurde hengst Jumpy des
Fontaines (uit Bambola ster v.G.Ramiro Z,
fokker A. Alberts uit Le Bourg St. Léonard
(F.)) waarmee Patrice Delaveau succesvol

Jus de Pomme heeft bij het KWPN zijn
inmiddels naar Amerika verkochte zoon
Navarone goedgekeurd gekregen. Hij is
verder nog aanwezig in de Nederlandse
hengstenstapel als grootvader van de
hengsten Baltic VDL (v.Quaprice) en diens
halfbroer Vegas VDL (v.Atlantic VDL).
Beide zijn gefokt uit de stermerrie Nellandra, een volle zus van de internationaal
springende Jus de Pomme-dochter
Melandra. Onder Jur Vrieling sprong
verrichtingstopper Baltic VDL zich gigantisch in de kijker tijdens de afgelopen
hengstencompetitie. Jus de Pomme’s
zoon Navarone leverde onder meer de
internationale springpaarden Touchable
(Jessica Drea) en Tyrone (Jacek Zagor). Op
de merriekeuringen heeft Jus de Pomme
ook prima resultaten behaald. Van de 58 in
het stamboek opgenomen merries behaalde 48% een exterieurpredikaat, onderverdeeld in tien stermerries, een voorlopige
keurmerrie, 15 keurmerries en twee elitemerries. Drie merries kregen het preferentschap, 22 merries kregen het sportpredikaat en een het PROK-predikaat. De
fokwaarde is 141 met een betrouwbaarheid van 86%. Al met al reden genoeg
voor de hengstenkeuringscommissie om
postuum het keurpredikaat te verlenen aan
de legendarische sport- en fokhengst
Jus de Pomme.
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