GOEDGEKEURD

Mr. Blue
HENGSTEN

Een uitschieter in sport en fokkerij
Tien jaar geleden kwam er een einde aan het leven van de
imponerende Couperus-zoon Mr. Blue. In de fokkerij is zijn invloed
anno 2016 nog steeds volop zichtbaar. Zo wordt zijn lijn voortgezet
door zonen als Zirocco Blue VDL, Plot Blue en Malibu TN. Het
toegekende preferentschap begin dit jaar vormt een mooie
aanleiding om nog eens terug te blikken op het leven en de
verdiensten van deze Grote Prijzen-winnaar.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS

Sjors Burg:

“Toen ik Mr. Blue
kocht zeiden
veel mensen dat
het een kat in de
zak zou worden.
Gelukkig heeft
hij het tegendeel
dubbel en dwars
bewezen!”

M

r. Blue wordt op 19 mei 1988
geboren bij zijn fokker Hendrik
Potze uit Roswinkel. Zijn vader
Couperus (v.Naturel) brengt in
Nederland slechts 24 nakomelingen alvorens hij
als springpaard naar Indonesië verhuist. Zijn
moeder is de ster prestatiemerrie Acarla
(Oldenburg uit Picarla keur pref prest van
Joost), waarmee Mr. Blue een telg is uit de
invloedrijke Karla-stam. Acarla sprong later zelf
in het Z en levert ook de Tolbert-nazaten Cody
en Mowgleen die beide nationaal gesprongen
hebben. Ze is bovendien een volle zus van het
olympische springpaard Zucarlos van Jay Hayes.
Grootmoeder Picarla levert ook het internationale springpaard Just An Illusion (v.Meteoor)
van Jenny Zoer, waarmee de prestatiegenen
verankerd zijn in de pedigree van Mr. Blue.

Eenkennig en slim
Fokker en opfokker Philip Wagelaar heeft al
vaker succes geboekt met nazaten uit de
Karla-stam en kocht Mr. Blue, samen met nog
twee andere veulens, in het najaar van 1988.
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“Hij was geen mooi veulen, maar ik vond wel dat
hij potentie voor de sport had. Mr. Blue is zich
goed blijven ontwikkelen en hij had een heel
mooi oog, dat begon me steeds meer op te
vallen. Hij leek anders dan anderen, dat heeft hij
later ook dubbel en dwars bewezen”, blikt
Wagelaar terug. “Als tweejarige is hij over een
hek gesprongen en daar hield hij een flinke
verwonding aan over. De boer waar hij stond
belde me en zei dat het er slecht uit zag. Ik zei
dat ze voorzichtig met hem om moesten gaan,
want Mr. Blue had toen al een wat apart en
eenkennig karakter, en ik ben er daarna naartoe
gegaan. Gelukkig bleken de pezen nog intact en
na een tijdje kon hij naar huis, met een tas vol
medicatie en verband. Dat verband moest
regelmatig verschoond worden. Toen kwam ik er
al achter hoe intelligent hij was. Als Mr. Blue bij
ons de deur hoorde opengaan, tilde hij bij wijze
van spreken zijn gehavende achterbeen al op.
Hij wist precies wat er ging gebeuren en ik kon
alles met hem doen. Maar als de hoefsmid hem
eens in handen moest krijgen, bleek dat een
kansloze missie. Ik weet nog een keer dat Tinus

Onder diverse ruiters
toonde de Couperuszoon Mr. Blue zijn grote
kwaliteiten in de sport.
De Grote Prijzenwinnaar werd dit jaar
postuum preferent
verklaard vanwege zijn
sterke vererving.

HENGSTEN

IDS21 • 4 november 2016

33

GOEDGEKEURD
1

2

HENGSTEN

Zwaving hier de paarden aan het bekappen was.
Vanwege werk kon ik pas later op stal zijn en
Tinus grapte dat ze nét aan de hengst wilden
beginnen. Die stond al zeiknat in de box want
het was ze niet gelukt hem te pakken. Ik kon zo
naar hem toe lopen en hem pakken, er was niets
aan de hand. De verwonding is gelukkig goed
hersteld, daar hebben we geluk mee gehad.”

Geluk bij ongeluk
Hoewel het naar eigen zeggen geen kampioenshengst zou worden, biedt Wagelaar Mr. Blue
toch als tweeënhalfjarige aan bij het KWPN. “Ik
had hem naar Jan Klein Gunnewiek gebracht en
die was mede-eigenaar geworden. Jan zei steeds
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al dat Mr. Blue echt goed kon springen. Maar hij
was klassiek, en dat kregen we in de eerste
ronde gelijk te horen van de hengstenkeuringscommissie. Er ontstond daar wel veel interesse
voor hem, zo kwam Mense Toering gelijk naar
me toe of ik hem wilde verkopen. Ik vroeg veel
geld, maar na enkele sprongetjes realiseerde ik
me dat ik toch nog te weinig had gevraagd.
Mense greep m’n hand en zei dat de koop rond
was. Daar kon ik dus eigenlijk niet meer
onderuit, maar ik baalde wel want hij sprong
daar écht goed. Een paar dagen later werd hij
klinisch gekeurd en toen bleek Mr. Blue cornage
te hebben. De koper wilde hem alsnog hebben,
maar dan moest de prijs wel wat naar beneden.
Daar ging ik niet mee akkoord, dus gelukkig kon
ik daardoor van de verkoop af zien. Ik bracht
Mr. Blue gelijk naar Utrecht voor verder
cornage-onderzoek. Het bleek een eenzijdige
verlamming van de stembanden te zijn, wat was
veroorzaakt door droes. Dat klopte precies, want
als veulen was hij daar bij mij bijna aan doodgegaan. De dierenarts was toen midden in de
nacht nog gekomen om hem te behandelen,
anders had hij het niet gered. De cornage zou
daar dus blijvend aan herinneren.”

Springkwaliteit
Jan Klein Gunnewiek leidt de hengst verder op
en neemt met hem deel aan jongepaardenwedstrijden. “Mr. Blue begon steeds beter te
springen en hij lanceerde Jan zowat uit het
zadel. Hij sprong met veel kracht en viel bij
diverse mensen op met zijn kwaliteit. Zo ook bij
Willy van der Ham die Bert Romp tipte. We
hebben hem aan Bert Romp verkocht, maar ik
bleef wel voor 25 procent eigenaar”, vertelt
Philip Wagelaar, die vanaf het begin eigen
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Sportieve hoogvlieger
In 1997 wordt Mr. Blue na een verkort onderzoek goedgekeurd bij het KWPN. Toch staan de
fokkers dan nog niet in de rij voor de opvallende
schimmel. Enkele van de belangrijkste successen
van Mr. Blue zijn de tweede plaats op het
Europese kampioenschap in Mannheim in 1997
en zijn tweede plaats in de wereldbekerfinale in
Helsinki een jaar later. In 1998 verkopen Sjors
Burg en Bert Romp, mede vanwege de tegenvallende interesse van de fokkers, de hengst aan
familie Haas uit Amerika. “Bert zijn persoonlijke
situatie veranderde en ik zag het niet zitten om
Mr. Blue bij een andere ruiter te brengen, dat
geeft immers geen garantie op succes. Achteraf

1. Het meest invloedrijk
is Mr. Blue via zijn zeer
succesvolle zoon Zirocco
Blue VDL, die dit jaar
het keurpredicaat
verdiende en al een
uitschieter in de sport is
gebleken onder Jur
Vrieling.
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schijnlijk door droes was ontstaan, en daardoor
niet erfelijk zou zijn. Dat verhaal kon ik
verifiëren bij de dierenarts die hem als veulen
had behandeld aan flinke droes. En al dat
commentaar over zijn exterieur heb ik nooit
serieus genomen. Ik vergeleek het met de
humane sport en daarin wordt ook niet gekeken
naar hoe de atleten gebouwd zijn, of hoe mooi
ze zijn. Het gaat om het karakter en dat zat bij
Mr. Blue wel goed!”

merries bij Mr. Blue dekt en daaruit onder meer
het Grand Prix-springpaard Okometa fokt.
Sjors Burg heeft ook een belangrijke rol in het
sportieve succes van Mr. Blue gespeeld. “Ik had
de paarden als hobby en dat breidde zich steeds
wat verder uit. Op een gegeven moment had ik
een paar paarden bij Bert Romp staan en besloot
ik het grootser aan te pakken. Ik kon immers
beter Bert naar mijn eigen stal halen, dan steeds
paarden bij hem te brengen. In die tijd had Bert
Mr. Blue op stal en dat vond ik gelijk een apart
paard. Hij sprong fantastisch met de schoft
omhoog, had een fijn meewerkend karakter en
ontwikkelde zich goed. Hij had in Bert natuurlijk een goede ruiter en het zag er allemaal heel
simpel uit, dus ik zag het wel zitten om medeeigenaar te worden. Mr. Blue was toen zes jaar”,
herinnert Sjors Burg zich. “In de ogen van veel
deskundigen kocht ik een duur betaalde
kat-in-de-zak. Ze hadden veel commentaar op
Mr. Blue. Hij had teveel knieheffing, zijn galop
was te stamperig, hij had een litteken op zijn
achterbeen, zijn hals was te kort en hij bleek
later ook nog cornage te hebben. Ik ben met
hem naar Leo de Backer gegaan om zijn cornage
te behandelen en die zei dat het hoogstwaar-

2. De KWPN-erkende
hengst Plot Blue heeft
zich in de sport
onderscheiden met
Marcus Ehning en lijkt
ook voor de fokkerij een
waardevolle
vertegenwoordiger van
het Mr. Blue-bloed.
3. Een van de meest
beloftevolle
Mr. Blue-zonen is de
vierjarige Malibu TN,
die met 81 punten is
ingeschreven bij het
KWPN en opvalt onder
het zadel van Zoï Snels.
4. Maikel van der
Vleuten heeft meerdere
superieure Mr. Blue’s
onder het zadel gehad
waaronder VDL Groep,
Sapphire B waarmee hij
tweemaal de Grote Prijs
van Maastricht won.

VERERVING MR.BLUE

MR. BLUE
COUPERUS x OLDENBURG
btbh:

Genetisch profiel

*
*
*

*
*

*

gemiddeld

*

*
*

*
*
*

Springen

laag

93%

143

hoog

Exterieur

laag

91%

104

hoog

Vrijbewegen

laag

91%

98

hoog

Vrijspringen

laag

91%

108

hoog

OC-gezondheid (GFW)

laag

-

n.v.t.

hoog

Stokmaat

klein

91%

103

groot

Mr. Blue staat op de springindex genoteerd met een score van 143,
bij een betrouwbaarheid van 93 procent. Op zijn exterieurvererving
scoort hij net bovengemiddeld met 104 en voor het vrijspringen 108,
bij een betrouwbaarheid van 91 procent. Mr. Blue vererft iets
richting vierkantsmodel (96), een wat zware hoofd-halsverbinding
(108) en weinig halslengte (110). De schouderligging is steil (111), de
hoeven breed (92) en het beenwerk wat zwaar (93). In galop vallen
zijn nakomelingen op met hun goede kracht (91) en balans (92). Bij
het springen zijn ze voorzichtig (91), hebben ze veel vermogen (89)
en zijn ze vlug (90). Mr. Blue vererft paarden die met een goed
gevouwen voorbeen (90) en mooi naar boven (90) springen.
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MEEST OPVALLENDE KWPN-NAKOMELINGEN

• Okometa (mv.Wolfgang) ISP Grand Prix met
Jurgen Stenfert
• VDL Groep Parmala Douche (mv.Voltaire) ISP
Grand Prix met Maikel van der Vleuten
• Plot Blue (mv.Pilot) ISP Grand Prix met
Marcus Ehning
• VDL Groep Santana B (mv.H.Almé Z) ISP
Grand Prix met Leopold van Asten
• VDL Groep Sapphire B (mv.Grand Veneur)
ISP Grand Prix met Maikel van der Vleuten
• Simon (mv.Polydox) ISP Grand Prix en
Wereldbekerwinnaar met Beezie Madden
• Zirocco Blue VDL keur (mv.Voltaire) ISP
Grand Prix met Jur Vrieling

Wereldbekerwinnaar
Simon (v.Mr. Blue) heeft
met zowel Jeroen
Dubbeldam als Beezie
Madden opvallende
prestaties geleverd.

Philip Wagelaar:

“Mr. Blue had
wat aparts en
dat geeft hij ook
door. Ik heb heel
wat nakomelingen van hem
gehad en daar
zat nooit een
slechte tussen.”

gezien is het jammer dat het zo gelopen is,
anders was hij nooit verkocht en had hij hier
oud kunnen worden.” In Amerika breidt de
topschimmel zijn indrukwekkende palmares nog
verder uit onder het zadel van Elisa Haas, Katie
Monahan-Prudent en later haar man Henri
Prudent. In een heel stel Grote Prijzen is Mr.
Blue hooggeplaatst, zo wint hij in zijn loopbaan
onder meer de Grote Prijzen van Amsterdam,
Parijs, Berlijn, Hachenburg, de Masters in
Stuttgart en is hij deelnemer van de winnende
landenwedstrijden in Rome en Aken. Tot en met
2003 bleef de Couperus-zoon actief in de sport.
Daarna worden zijn spermarechten verkocht
aan een Frans eigenarensyndicaat, waar hij
naartoe verhuist en voor het eerst redelijke
aantallen merries te bedienen krijgt. In 2006
overlijdt de hengst in Frankrijk aan de gevolgen
van een ongeluk. “Hoe dat is gegaan, is voor mij
nog steeds een raadsel. Mr. Blue kwam bij ons
alle dagen buiten en was heel intelligent. Zo
slim als menig mens. Geen paard om een ‘dom
ongeluk’ te krijgen, dus er moet wel echt iets
raars gebeurd zijn. Ik had hem een mooier einde
gegund! Maar in de paardenwereld lopen dingen
vaak anders af dan je hoopt”, besluit Sjors Burg,
die momenteel nog drie veelbelovende nakomelingen van Mr. Blue in zijn bezit heeft.

Hoog percentage sportpaarden
Met een beperkt aantal nakomelingen heeft Mr.
Blue zijn grote waarde als vererver bewezen. “Ik
heb heel wat Mr. Blue-nakomelingen gehad en
heb er nu nog twee. Er heeft nog nooit een

HENGSTEN

KWPN-GEKEURDE ZONEN VAN MR.BLUE
• Den Ham Blue R (mv.Calando I)
• For the Moment (mv.Don Juan)
• Malibu TN (mv.Hors la Loi II)
• Plot Blue (mv.Pilot)
• Zirocco Blue VDL (mv.Voltaire)

slechte Mr. Blue tussen gezeten. Maar ik ben er
ook van overtuigd dat paarden het karakter, lef
en doorzettingsvermogen vooral van hun moeder
meekrijgen. Kijk maar naar hengsten als Mr.
Blue, Farn en Marco Polo. Die hadden allemaal
niet de beste vaders, hun kwaliteit komt uit de
moederlijn”, stelt Philip Wagelaar. “De Mr. Blue’s
hebben vaak iets aparts, net als hijzelf. Ze zijn lief
in de omgang, maar wel scherp en vaak wat
eenkennig. Hij vererft veel springkwaliteit, ook in
de tweede generatie.”
Tot de bekendste nakomelingen van de preferente vererver behoren wereldbekerwinnaar
Simon, Grote Prijzen-winnaars als Zirocco Blue
VDL, VDL Groep Parmala Douche en de erkende
hengst Plot Blue. Bij het KWPN zijn er 539
nakomelingen geregistreerd en uit een relatief
beperkt aantal nakomelingen is een groot deel
succesvol in de sport gebleken. Van zijn tot op
heden 82 op merriekeuringen aangeboden
dochters zijn er 27 ster geworden, 10 keur en 18
elite. Zes dochters hebben het prestatiepredicaat
behaald, een gelijk aantal merries slaagde voor de
merrietest, elf voor de IBOP en 41 hebben het
sportpredicaat op zak. Bij het KWPN wordt de
lijn van Mr. Blue met vijf zonen voortgezet en de
Cantos-zoon Bosch Blue komt uit een moeder
van Mr. Blue. Voor Mr. Blue kwam de daadwerkelijke erkenning pas laat, maar gelukkig
heeft hij de fokkerij van eersteklas mannelijke en
vrouwelijke opvolgers voorzien.
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