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Negro

Stempelhengst van niet te onderschatten waarde
Twee jaar geleden ontving de Ferro-zoon Negro voor zijn goede verdiensten in de fokkerij het keurpredikaat, en
de positieve ontwikkelingen van nakomelingen blijven zich onverminderd voortzetten. Meerdere nazaten van
Negro presteren reeds op Grand Prix-niveau zoals Exquis Taikoen, Valegro, Vainqueur en Uforia. Daarmee
ontwikkelt hij zich tot een steunpilaar van de Nederlandse fokkerij en is hij een waardige opvolger van zijn
fenomenale vader Ferro. Negro heeft bewezen dezelfde kenmerkende eigenschappen te vererven als die waar
zijn vader om geliefd werd, namelijk een krachtig gebruik van het achterbeen, een sterke bovenlijn, veel
instelling en werklust en buitengewoon veel aanleg tot sluiten en het hogere werk.
In de sport weten nakomelingen van
Negro (Ferro uit Fewrie keur pref prest
v.Variant, fokker W. Borgers uit Lunteren)
keer op keer op te vallen. Het aantal
producten dat doorbreekt op het allerhoogste niveau blijft maar stijgen.
Momenteel maakt zijn zoon Valegro (uit
Maifleur keur v.Gershwin, fokker J.L.
Hanse uit Burgh Haamstede) onder Charlotte Dujardin bijzonder veel reclame voor
zijn vader. Pas begin dit jaar werd de
overstap gemaakt naar de Grand Prix en
er staan al diverse fraaie overwinningen
op de erelijst van het toptalent dat in het
bezit is van Carl Hester. De Britse ruiter
heeft uitermate grote verwachtingen van
de Negro-zoon en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot iemand met een
grote voorliefde voor nakomelingen van
Negro.

Stempelhengst

Jacob Melissen

Als sportpaard leek Negro al alles in huis te hebben.
Hij heeft inmiddels bewezen ook in de fokkerij van
uitzonderlijke klasse te zijn.

62

Zo liet Hester in de Horse & Hound van
7 april 2011 optekenen dat Negro voor
hem ‘de Totilas van die tijd’ was. Via leerling Anne van Olst leerde hij de hengst
kennen en kreeg hij enkele malen de kans
de kwaliteit van Negro zelf onder het
zadel te ervaren. “Na die kennismaking
heb ik een speciale interesse voor nakomelingen van Negro ontwikkeld en ik heb
er al diverse aangekocht en in de sport
uitgebracht. Valegro kocht ik als tweejarige en wat voor gevoel hij mij gaf als vierjarige, heeft mij onwaarschijnlijk veel
vertrouwen gegeven. Ik heb altijd veel

geloof in Valegro gehad, want hij gaf me
precies hetzelfde gevoel als zijn vader
deed. Negro drukt een duidelijke stempel
en ik kan een Negro-nakomeling op een
kilometer afstand al herkennen, vanwege
de uitstekende bewegingsvorm en
fantastische galop met veel gedragenheid
en activiteit”, vertelt Carl Hester in
diezelfde publicatie. Hij is zeker niet de
enige ‘fan’ van Negro.

Eigendom
Eigenaar Gertjan van Olst herinnert zich
het moment dat Negro zijn leven betrad,
nog als de dag van gisteren. “Samen met
mijn vrouw Anne was ik op zoek naar een
interessante dressuurhengst voor hier op
het station. In het najaar van 1997 viel
hier de catalogus van de eerste bezichtiging op de mat en trok Negro vanwege
zijn mooie afstamming direct mijn
aandacht. Ik ben altijd al gek van het
Ferro-bloed geweest, en in combinatie
met Variant en een sterke moederlijn
erachter kon hij wel eens zijn wat ik
zocht. Ik heb direct contact gezocht met
de fokkers, maar zij wilden hem niet
verkopen”, blikt de hengstenhouder uit
Den Hout terug. “Hij werd geselecteerd
voor de tweede bezichtiging, maar werd
toen niet genomen. Ik was zelf niet
aanwezig op de hengstenkeuring in Den
Bosch, maar later hoorde ik dat Negro
was aangekocht door Jan van Tuyl. Daar
was ik wel wat verbaasd over, omdat ik er
vanuit ging dat de fokkers hem nog
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Dirk Caremans

Eén van de best presterende nazaten van Negro van dit moment is de veelbesproken Valegro van Carl Hester.

steeds niet kwijt wilden. Van Tuyl heeft
hem voorgesteld voor de herkansing
onder het zadel en daar heb ik hem met
Anne bekeken. Het was precies de
hengst die we zochten en tijdens de
periode dat hij deelnam aan het verrichtingsonderzoek, hebben wij hem voor de
helft kunnen kopen.” Negro werd goedgekeurd en kwam onder het zadel bij
Anne van Olst. De hengstencompetitie in
de klasse L en M werden gewonnen,
evenals de titel Young Stallion in Zwolle.
Vanwege het winnen van de hengstencompetitie kreeg het fokproduct van
Wouter Borgers uit Lunteren een wildcard voor deelname aan het Wereldkampioenschap voor zesjarigen in Verden.
“Daar werd hij knap vierde en was hij het
beste KWPN-paard. Ik herinner me nog
goed dat de jury bij het commentaar
vertelde dat Negro eigenlijk in de
verkeerde ring zat, het was er naar zijn
mening absoluut eentje voor ‘de grote
ring’, oftewel de Grand Prix.” Lange tijd
leek die voorspelling uit te komen. Na
een glansrijke carrière in de Lichte Tour
maakte hij in 2003 de overstap naar de
Intermediaire II (Midden Tour) om vervolgens Grand Prix te gaan starten. “Er was
in die tijd enorm veel belangstelling voor
hem ontstaan, ook vanuit het buitenland.
Van Tuyl liet ons weten dat hij hem wel
wilde verkopen als er een passende prijs
voor werd geboden, maar gelukkig gaf

In rechtstreekse lijn wordt Negro vertegenwoordigd door zijn recent goedgekeurde
zoon Diëgo (mv.Don Gregory), die met 79,5 punten werd ingeschreven.

hij ons ook de kans om de helft van zijn
helft over te nemen. Daardoor bleef
Negro behouden voor ons dekstation en
natuurlijk voor de sport met Anne. Zijn
eerste nakomelingen vielen toen al positief op en bij het NRPS had hij al enkele
zonen goedgekeurd gekregen, dus dat
durfden we wel aan.”

Einde sport
Met de Olympische Spelen van Athene
voor ogen, maakte de voor haar vaderland Denemarken rijdende Anne van Olst
de zwarte blikvanger klaar voor een
debuut op Grand Prix-niveau. In de
zomer van 2003 in Kootwijk behaalde
het duo een knappe score van 72,50%
en overwinning in de Intermediaire II,
met onder meer achten en negens op
het protocol voor de piaffe- en passageonderdelen. Amper een week na die
veelbelovende wedstrijd was het gedaan
met de rooskleurige toekomst van Negro
als sportpaard. “Hij kreeg een infectie in
zijn voet en door een medische inschattingsfout ging hij daardoor verloren voor
de sport. Sindsdien wordt hij volledig
ingezet voor de fokkerij. Gelukkig heeft
hij op die manier ook al voor veel succes
gezorgd”, vertelt Van Olst. Zijn vrouw
Anne heeft in de loop der jaren al heel
wat Negro-zonen met succes opgeleid
en uitgebracht in de sport. Met Exquis
Taikoen (uit Cigonda ster pref v.Roth-

schild, fokker J. Goedegebure en L.P.
Reijnierse) komt ze met succes uit op
Grand Prix-niveau. Zo reden ze zich
onlangs in Del Mar nog in de prijzen,
waar Van Olst het podium moest delen
met Charlotte Dujardin met Valegro.
Eerder maakte de amazone furore op
hoog niveau met Exquis Spargo (mv.
Damocles), die twee weken voor zijn
Grand Prix-debuut in 2009 plotseling
overleed.

Nafok
Diverse producten van Negro acteren op
Grand Prix-niveau. Naast de eerder
genoemde Valegro en Taikoen zijn dat
onder meer Uforia (mv.Frühling) van Nick
Wagman en Vainqueur (mv.G.Ramiro Z)
onder Ute Wachs. Via de Belgische ruiter
Stefan van Ingelgem vertrok Vainqueur
naar Oostenrijk. Dit jaar plaatste de
Negro-zoon zich onder Ute Wachs al
enkele malen in Grand Prix-wedstrijden.
Vainqueur is gefokt door Chr. De Feyter
Seydlitz, die al jarenlang graag gebruik
maakt van Negro voor zijn fokkerij. Zo
komt ook de keuringstopper Wurona
(mv.Vincent), die tweemaal deelnam aan
de finale van de Pavo Cup, uit zijn fokkerij. De elfjarige Taison (mv.Romeo) met
Mette Rosencrantz behaalde al meerdere
hoge klasseringen en percentages in de
Intermediaire II en zal op korte termijn
ook de overstap naar de Grand Prix
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Jurado Lopez. Ook de NRPS-gekeurde
Exquis Numberto (mv.Ahorn) wordt door
Van Olst’s stalruiter Lopez verdienstelijk
op Prix St. Georges-niveau uitgebracht.
Dochters van Negro gooien op de
keuringen en aanlegtesten doorgaans
hoge ogen. Meerdere vrouwelijke nakomelingen werden uitgenodigd voor de
Nationale Merriekeuring of scoorden
opmerkelijk in de IBOP dan wel EPTM.
Zo werden merries als Tiaraella (mv.
Voltaire), Sugonda (mv.Carthago), Vurona
(mv.Vincent) en Wurona (mv.Vincent)
kampioen van Centrale Keuring en liepen
merries als Atilinda M (mv.Krack C) en de
eerder genoemde Tiaraella in de finale
van de NMK. Eén van de met succes
geteste dochters is Avanta (mv.Houston)
die 81,5 punten scoorde in de IBOP.

Achterbeengebruik

Sandra Nieuwendijk

Steeds meer producten van Negro breken door op het hoogste niveau. Anne van Olst presteert opvallend met
haar Grand Prix-paard Exquis Taikoen, hier in actie tijdens de Pavo Cup 2005.

Ook als moedersvader drukt Negro zijn duidelijke stempel, bijvoorbeeld bij zijn KWPN-goedgekeurde kleinzoon
Chippendale (v.Lord Leatherdale) die opvalt met zijn fantastische galoppade.

maken. In de nationale sport komen ook
steeds meer Negro’s bovendrijven.
Enkele voorbeelden zijn Top’s Zoë (stb.
naam Zodienirava, mv.Monaco) onder
Jeroen Okkema, Urbano (mv.Faust Z)
van Roger Hambuckers, Slegro (mv.
Nocturn) die in 2007 Indoor kampioen
van de Lichte Tour was onder Ria Strous,
Ubellie (mv.Zortin) van Maarten Verbakel,
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Blauwhoeve’s U.P. Star (mv.Cassis xx)
onder Janine van Oosterum, Straus (mv.
Landadel) onder Henrik Toft, Willem
Alexander (mv.Flemmingh) van Charles
van Belle, Tigro (mv.Clavecimbel) onder
Judith Peeters, Vanegro (mv.Flemmingh)
onder Liseon Kamper, World Wide (mv.
Zeoliet) onder Jill Huybrechts en
Amazing (mv.Monaco) onder Severo

Gertjan van Olst is verblijd, maar niet
verbaasd, over de goede prestaties van
de nakomelingen van Negro. “Hij viel zelf
onder het zadel op met zijn goede
achterbeengebruik, geweldige instelling
en enorme aanleg tot sluiten. Dat zie je
bij zijn kinderen ook terug en dat zijn
eigenschappen die je nodig hebt in de
sport.” Sinds afgelopen najaar zijn Gertjan en Anne van Olst volledig eigenaar
van de keurhengst. “We hebben vanaf
het begin af aan veel Negro-kinderen
aangekocht en onder het zadel gehad.
Dan weet je snel genoeg wat je in huis
hebt. Negro is breed inzetbaar voor de
fokkerij en geeft bloed, werklust en een
goede bewegingsvorm mee aan zijn
kinderen. De mooiste producten komen
uit wat royalere merries en hij kan veel
toevoegen qua achterbeengebruik. En
dat is toch een duidelijk aandachtspunt
in de mondiale dressuurpaardenfokkerij.
We zijn ook heel blij dat Negro twee jaar
geleden keur is verklaard, dat heeft het
aantal te bedienen merries ook weer wat
laten toenemen. Hij moet het in deze tijd
toch opnemen tegen een heel stel
moderne, hoogbenige dressuurhengsten, en dan is hij toch een wat vreemde
eend in de bijt. Wat mij heel positief
opvalt is dat hij ook als moedersvader
duidelijk zijn stempel drukt. We hebben
hier op het bedrijf al heel wat producten
uit Negro-moeders in combinatie met
een modernere hengst als bijvoorbeeld
Lord Leatherdale. Zo ook de KWPN-
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goedgekeurde hengst Chippendale, die
naar mijn mening het beste van beide
hengsten verenigt: het moderne en lichtvoetige van zijn vader, en de kracht,
aanleg en gedragenheid van zijn grootvader Negro.” Via Van Olst Stables zijn al
een heel stel paarden verkocht naar
landen als Engeland, Amerika en Scandinavië. “Ik moet dat allemaal nog eens
wat uitgebreider gaan nazoeken, want ik
krijg met regelmaat positieve berichten
van hun prestaties in de sport. De kinderen van Negro zijn doorgaans niet de
meest spectaculaire dravers en het zijn
vaak laatbloeiers, maar ze hebben veel
aanleg voor het hogere werk en komen
daardoor vaak bovendrijven in de sport”,
besluit de hengstenhouder.

Indexen
Onder Ria Strous is Slegro al jarenlang een geduchte concurrent in de wedstrijdbaan. Het duo werd al eens
Indoorkampioen Lichte Tour en presteert nu in de Midden Tour.

Jacob Melissen

Op de dressuurindex van 2011 scoort
Negro 149 (met een hoge betrouwbaarheid van 92%), daarnaast scoort hij ook
voor de exterieurindex (104, betr. 95%)
en beweging (110, betr. 95%) bovengemiddeld. Zijn opvallendste exterieur- en
bewegingskenmerken, berekend op
basis van afstamming, eigen exterieurbeoordeling en nakomelingen, zijn: een
wat verticale halsrichting, een zware
halsbespiering, een krachtige en goed
gedragen draf, en een krachtige en goed
gedragen galoppade. In totaal heeft hij
tot en met vorig jaar 1139 nakomelingen
gebracht uit een totaal van 1513 dekkingen. Van de 223 in het stamboek opgenomen merries hebben 71 het sterpredikaat en 16 het keurpredikaat behaald.
Daarnaast zijn er nog eens 20 merries
met de titel elite op zak. In 2003 werd
van Negro zijn zoon Troy (uit Lieni keur
pref v.Glendale, fokker C. Klinkhamer uit
Graft) goedgekeurd voor de KWPNdekdienst. Op de hengstenkeuring in
‘s-Hertogenbosch behaalde hij een vijfde
plaats in de kampioenskeuring en in het
onderzoek viel hij op met zijn goede
galop en aanleg. Op zesjarige leeftijd
overleed hij vanwege een gesprongen
aorta, kort nadat hij was verkozen tot
Nederlands kampioen in de klasse Z1.
Het was jaren wachten voordat er een
andere Negro-zoon met succes deelnam
aan de KWPN-hengstenselectie, maar
dit voorjaarsonderzoek was het zo ver
met zijn zoon Diëgo (uit Ballerina II v.Don
Gregory, fokker M. Berkmortel uit

Ook op de keuringen doen nakomelingen van Negro goede zaken, zoals deze Atilinda M (mv.Krack C) die
negende werd op de NMK. Als vijfjarige eindigde ze als 17de in de Pavo Cup-finale.

Helmond). De hengst is in eigendom van
Gertjan van Olst, die veel vertrouwen in
de jonge zwarte heeft. Hij is goedgekeurd met een puntentotaal van 79,5.
Twee KWPN-goedgekeurde hengsten
komen uit een Negro-moeder, naast de
bij Van Olst gestationeerde Chippendale
(v.Lord Leatherdale) is dat de Gribaldizoon I.P.S. Bodyguard.

Keurhengst Negro heeft laten zien veel
te kunnen toevoegen aan de fokkerij en
vanwege zijn Jazz-vrije afstamming is hij
voor een groot aantal merries interessant. De afgelopen jaren heeft hij zich
bewezen als topvererver en Grand Prixpaardenleverancier en hengsten van dat
kaliber zijn altijd waardevol om in te
zetten voor de fokkerij.
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