Predikaathengsten

• tekst : JENNEKE SMIT
• foto’s : DIRK CAREMANS

Erkenning voor zijn excellente fokkwaliteiten kreeg
springfenomeen Mr. Blue in februari dit jaar door het
postuum toegekende keurpredikaat.

Mr. Blue: sterke
vererving zorgt postuum
voor keurpredikaat
Bijna vijf jaar na zijn overleden in de zomer van 2006, werd de fantastische sport- en fokhengst Mr. Blue
(v.Couperus) begin dit jaar postuum keur verklaard op de KWPN Hengstenkeuring in ‘s-Hertogenbosch. De
hengst heeft een indrukwekkende carrière als Grand Prix-springpaard op zijn naam staan en uit een klein aantal
dekkingen zijn relatief veel paarden doorgebroken in de internationale sport. Zo is hij vader van toppaarden als
Plot Blue, BMC Van Grunsven Simon, VDL Groep Sapphire B, VDL Groep Santana B, BMC Okometa en VDL Groep
Parmala Douche. Bij het KWPN is zijn zoon Zirocco Blue VDL gekeurd en dit jaar werden drie zonen en twee
kleinzonen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.
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De imponerende schimmelhengst Mr.
Blue drukt een duidelijke stempel op de
KWPN-fokkerij. Hij is door Hendrik Potze
uit Roswinkel gefokt uit de ster prestatiemerrie Acarla (Oldenburg uit Picarla
keur pref prest v.Joost). Daarmee is Mr.
Blue een telg uit de invloedrijke Karlastam. Zijn vader, Couperus (v.Naturel),
bracht in Nederland slechts 24 nakomelingen alvorens hij als springpaard naar
Indonesië verhuisde. Moeder Acarla
sprong zelf in het Z en leverde ook de
nationale springpaarden Cody en
Mowgleen (beide v.Tolbert). Zelf is Acarla
een volle zus van het Olympische springpaard Zucarlos van Jay Hayes. Grootmoeder Picarla leverde verder ook het
internationale springpaard Just An Illusion (v.Meteoor). De prestatiegenen zitten
dus zeker verankerd in de pedigree van
Mr. Blue.

Springfenomeen
Als veulen kwam Mr. Blue in handen van

Philip Wagelaar, die ieder jaar een aantal
hengstveulens aanschafte om ze op te
fokken voor de hengstenkeuring. “Ik
kocht toen een aantal veulens in één
keer, waaronder Mr. Blue. Het leek mij
een goed sportveulen, maar niet direct
een eyecatcher voor de hengstenkeuring. Wel heb ik altijd veel vertrouwen in
hem gehad. Het was een speciaal paard
in de omgang, maar hij had heel veel
springkwaliteiten en kwam uit een goede
stam.” Wagelaar verkocht een deel van
de hengst op jonge leeftijd aan Jan Klein
Gunnewiek, die Mr. Blue zijn eerste
opleiding gaf. De Couperus-zoon kwam
als vijfjarige onder het zadel bij Bert
Romp, die al snel voor de helft eigenaar
werd en hem met veel succes opleidde
voor het grote werk. Opvallend is dat
Bert Romp op dat moment ook de
hengst Jus de Pomme onder het zadel
had, die afgelopen februari gelijktijdig
met Mr. Blue postuum keur is verklaard.
Een belangrijke rol in de zeer succesvol-

le ontwikkeling van Mr. Blue als sportpaard heeft Sjors Burg gespeeld, die het
grote talent van de hengst op zesjarige
leeftijd erkende en samen met Bert
Romp eigenaar werd. 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
verkochten Sjors Burg en Bert Romp,
mede vanwege de tegenvallende interesse van de fokkers, de hengst naar familie
Haas uit Amerika. Daar breidde 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 was hij hooggeplaatst, zo won hij in zijn loopbaan onder
meer de Grote Prijzen van Amsterdam,
Parijs, Berlijn, Hachenburg, de Masters
in Stuttgart en was hij deelnemer van de
winnende landenwedstrijden in Rome en

Tot op heden is één zoon van Mr. Blue goedgekeurd bij
het KWPN. Onder Jur Vrieling etaleert deze Zirocco Blue
VDL keer op keer zijn grote kwaliteiten.
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Aken. In 1997 is Mr. Blue na een verkort
onderzoek goedgekeurd bij het KWPN
en tot en met 2003 was hij actief in de
sport. Daarna is de hengst voor de
fokkerij verkocht naar een Frans eigenarensyndicaat, waar hij voor het eerst
redelijke aantallen merries te bedienen
heeft gekregen.

Van wat, komt wat
Zoals al vaak is bewezen, is ook Mr. Blue
als Grand Prix-hengst in staat gebleken
om nakomelingen te fokken met kwaliteiten van hetzelfde kaliber. Diverse nazaten
zijn actief op het hoogste niveau in de
sport waaronder Plot Blue (uit Ilotte ster
prest van Pilot, fokker F.C.M. Burgers uit
Moergestel) van Marcus Ehning, Casper
van Spieveld (mv.Capital) van Jos
Lansink, Okometa (uit Germeta pref prest
v.Wolfgang, fokker W.Ph. Wagelaar uit
Oudemolen) van Jurgen Stenfert, VDL
Groep Parmala Douche (uit Lirmaladouche v.Voltaire, fokker A. van de Broek uit
Lierop) van Maikel van der Vleuten, VDL
Groep Sapphire B (uit F.Valse de la Croix
v.Grand Veneur, fokker Stal Burg uit
Hoogeloon) eveneens met Maikel van der
Vleuten, BMC Van Grunsven Simon (uit
Naline ster prest v.Polydox, fokker M.J.
Vermeulen uit Altforst) met Jeroen
Dubbeldam, Blue Curacao (mv.Dark
A’Mour) van Marilyn Little-Meredith en
VDL Groep Santana B (uit Daniëlle ster
sport(-spr) v.H.Almé Z, fokkers Stal Burg
uit Hoogeloon en H.E.E. Nooren uit Engis
(B.)) van Leopold van Asten. Daarmee
wordt Mr. Blue op vrijwel alle grote
concoursen en kampioenschappen door
een of meerdere kinderen vertegenwoordigd. Enkele in het oog springende
wapenfeiten van zijn nazaten zijn het op
zijn naam schrijven van de Wereldbekerfinale (Plot Blue), het winnen van de Grote
Prijs van Calgary (BMC Van Grunsven
Simon) en de overwinning in de Grote
Prijs van Amsterdam (VDL Groep Parmala
Douche). Er is nog steeds, in beperkte
mate, diepvriessperma van fenomeen Mr.
Blue beschikbaar, waardoor zijn imponerende lijst van internationaal presterende
nazaten nog verder kan uitbreiden.

Hoge index
Op de merriekeuringen heeft Mr. Blue
ook aansprekende resultaten behaald.
Van de 37 in het stamboek opgenomen

merries behaalde ruim de helft een exterieurpredikaat, onderverdeeld in acht
stermerries, zes voorlopige keurmerries,
drie keurmerries en twee elitemerries. 22
merries kregen het sportpredikaat en 13
behaalden het PROK-predikaat. De
fokwaarde van Mr. Blue staat dit jaar op
152 met een hoge betrouwbaarheid van
87%. Gezien de positieve springvererving van Mr. Blue heeft de hengstenkeuringscommissie geadviseerd om hem
postuum deze titel te verlenen. “Een
voorwaarde voor het toekennen van het
keurpredikaat is dat de hengsten een
index van boven de 140 en een betrouwbaarheid hoger dan 85% moeten
hebben. Daar voldoet Mr. Blue ruimschoots aan. Daarnaast scoort hij voor
zijn exterieurvererving netjes rond het
gemiddelde. Voor alle fokkers die
gebruik hebben gemaakt van Mr. Blue, is
het een mooie erkenning. Mr. Blue heeft
zich duidelijk weten te onderscheiden in
de fokkerij en middels dit predikaat krijgt
hij de erkenning die hij enorm verdiend.
Dat was voor ons de reden om hem
postuum keur te verklaren”, licht Arie
Hamoen als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie toe.

Mannelijke opvolging
Bij het KWPN is tot op heden één zoon
goedgekeurd, de zevenjarige Zirocco
Blue VDL (uit Licorne des Forets v.Voltaire, fokkers F. en G. Paris Couvains).
Onder Jur Vrieling weet de hengst zich in
de kijker te springen, getuige onder meer
de overwinning in de hengstencompetitiewedstrijd van Deurne en een derde
plaats in de gehele competitie klasse Z/
ZZ. Vrieling verwacht veel van de Mr.
Blue-zoon en zijn eerste fokkerijresultaten
zijn eveneens heel beloftevol. Uit de jaargang van 2008 zijn de twee Mr. Blue-zonen
D.Amelusina R (mv.Calando I) en Direstrait
(mv.Carthago) aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek, en dat geldt ook
voor de één jaar oudere hengst C.Adermie
R (mv.Mermus R). Vader Mr. Blue heeft
zich op uitzonderlijke wijze bewezen in
de sport en fokkerij. De erkenning als
topvererver is voor hem pas laat gekomen, maar zijn enorme lijst van opvallende nakomelingen in sport en fokkerij zorgt
er voor dat we keer op keer weer worden
herinnerd aan zijn enorme verervingskracht.
Een waardevolle erfenis!

Een van de vele fantastisch presterende nakomelingen van Mr. Blue is zijn zoon Plot Blue, die in
2010 in Geneve de Wereldbeker won.

op de meest recente WBFSH-ranking bewijst dat
BMC Van Grunsven Simon tot de beste springpaarden ter wereld behoort.
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