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Ode aan de keur verklaarde
tophengst Oklund
Grand Prix-hengst levert fantastische
springpaarden
Zelf presteerde Oklund op het
hoogste niveau en vele nakomelingen treden in zijn voetsporen.
Zijn goede prestaties in de
fokkerij leverden hem dit jaar
postuum het keurpredicaat op.

Bij diverse topruiters hebben
nakomelingen van Oklund een plek
in de stal veroverd. Een heel stel
Oklund-nazaten presteert reeds op
het hoogste niveau, zoals Vincente
die onder Jessica Kürten de GP
van Amsterdam won en de
succesvolle Wildrose onder
Michael Whitaker. Zelfs sprong de
Holland-zoon ook op Grand Prixniveau en onlangs werd zijn
halfbroer Plot Blue (v.Mr. Blue) op
basis van zijn uitstekende
prestaties bij het KWPN erkend
voor de dekdienst. In 2007 kwam
er een einde aan het leven van
Oklund, maar via zijn
nakomelingen doet hij nog steeds
van zich gelden. Dat leverde hem

Dirk Caremans

in februari dit jaar postuum het
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Dit jaar werd de Grote Prijs van Amsterdam gewonnen door Jessica Kürten met de veelbelovende Oklund-nakomeling Vincente.

Oklund is geboren op 10 april 1996 in de
stallen van Frans Burgers uit Moergestel,
die de hengst samen had met zijn broer
Martien Burgers. Als moeder staat de
Pilot-merrie Ilotte ster prestatie te boek,
die onder meer ook het 1.40m-springpaard Nilotte (v.Holland) en Wereldbekerwinnaar Plot Blue (v.Mr. Blue) van
Marcus Ehning leverde. Uit deze kleine
sportstam komen steeds meer opvallende springpaarden, zoals ook de veelbelovende Bia Charlotte (v.Larino) die naar
Athina Onassis is verkocht. Uit een
Lancer II-dochter van Ilotte is dit jaar de
hengst Extase (v.Casall) aangewezen
voor het verrichtingsonderzoek.

Verrichtingsonderzoek
Oklund werd voorspoedig opgefokt voor
de hengstenkeuring. “Oklund was een
stoer, groot veulen die zich goed ontwikkelde. Maar we kregen hem pas eigenlijk
echt in de gaten toen hij als tweejarige in

de opfok liep, toen bleek het wel echt een
aparte. En ook met vrijspringen heeft hij
ons nooit teleurgesteld, dat deed hij vanaf
de eerste dag heel goed”, vertelt Martien
Burgers. Oklund werd voor de eerste
bezichtiging klaargemaakt door Paul van
Rijswijk en werd in Ermelo vlot geselecteerd voor de tweede bezichtiging in
‘s-Hertogenbosch. “Een paar dagen voor
de hengstenkeuring kreeg hij last van een
zoolzweer, maar gelukkig waren we daar
net op tijd bij. Hij liet zich goed zien in
‘s-Hertogenbosch en werd tot ons grote
geluk aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.” Ook in het verrichtingsonderzoek bleek Oklund veel springkwaliteiten
te hebben, maar kreeg hij halverwege het
onderzoek een bemerking op zijn stap, dat
nog wel eens naar telgang neigde. “We
hadden elke week contact met Rob van
Overbeek, die onderhield het contact met
de eigenaren van de hengsten. Halverwege het onderzoek zat Oklund een beetje in
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Eén van de toekomsttalenten van Michael Whitaker is deze Wild Rose (mv.Cavalier),
waarmee hij al op diverse vijfsterrenconcoursen heeft gepresteerd.

een dip en rekende de commissie hem zijn
mindere stap erg aan. Maar springen deed
hij elke keer heel goed, en in de negende
week stapte Pieter Kersten erop en toen
sprong hij echt fabelachtig! Alleen trapte
hij zichzelf in de landing op zijn hoefbal en
daardoor was hij een week later tijdens het
examen nog niet helemaal regelmatig en
deed hij uitgesteld examen.”
Oklund werd ingeschreven met een totaalscore van 54 punten, met onder meer een
8 voor zijn techniek en een 8,5 voor zijn
springvermogen. De hengst werd
omschreven als een springpaard met ruim
voldoende tot veel aanleg, die iets traag
springt en ruim voldoende basculeert.

Moeizame start
De fokkers stonden allerminst voor Oklund
in de rij. “Er was geen merrie bij te krijgen,
we moesten er echt flink voor praten. In
2004 werd zijn beoordeling van de driejarige
nakomelingen dan ook met één jaar uitge-
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Oklund is een halfbroer van de succesvolle wereldbekerwinnaar Plot Blue (v.Mr.
Blue) van Marcus Ehning, die onlangs door het KWPN is erkend voor de dekdienst.

steld omdat er minder dan tien nakomelingen op de keuringen waren verschenen. We
hadden er zelf ook vier of vijf merries bij
gedekt, om toch een beetje beeld van zijn
vererving te kunnen krijgen. Uit zijn eerste
jaargang had hij 20 veulens, uit doorgaans
hele eenvoudige moeders. Toch kreeg
Oklund een positieve afstammelingenrapportage en het bijzondere is dat er uit die
eerste kleine jaargang nu al twee op Grand
Prix-niveau springen! Dat zijn Toklund en
Tarpan”, vertelt Martien Burgers.

Sportcarrière
In de sport ontwikkelde Oklund zichzelf
heel positief. Op vijfjarige leeftijd werd hij
voor een deel verkocht aan Kees van den
Oetelaar en Eric van der Vleuten en daarmee gingen de aantallen dekkingen flink
omhoog. Van der Vleuten leidde de hengst
met succes op tot het hoogste niveau en
later boekte hij onder Jeroen Dubbeldam
fraaie successen. Zo won de hengst onder

meer tweemaal de VHO-Trofee en Grote
Prijzen van Mierlo, Eindhoven, Roggel en
Goes. Daarnaast werd hij vijfde in de
Wereldbekerkwalificatie van Toronto. Net
na een zeer succesvol internationaal
concours in Birmingham sloeg het noodlot
toe en overleed Oklund op 9 oktober 2007
aan de gevolgen van een geknapte maag.
Hij heeft een groot aantal getalenteerde en
opvallend presterende nakomelingen
nagelaten. Zoon Toklund (mv.Highline)
won als driejarige de VSN-Trofee en dochter Ucarola (mv.Frühlingsball) was Nederlands kampioen vrijspringen in 2004.
Nakomeling Talentski won de rubriek voor
vierjarigen in Geesteren. “In het begin
hebben we Oklund flink moeten verdedigen, maar nu breken zijn nakomelingen
echt door en staan ze elk weekend wel op
de uitslagenlijst van internationale
concoursen”, vertelt Martiens zoon Frans
Burgers, die zelf diverse Oklund-nazaten
met succes in de sport heeft uitgebracht
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Hoog op index

De Oklund-dochter Ucarola won in 2004 het nationaal kampioenschap vrijspringen tijdens de KWPN Paardendagen
in Ermelo. In 2008 kwam ze wederom in Ermelo aan de start van de Hippiade klasse M onder Anne van Liempd.

Internationaal

innerlijk genoeg bloed hadden en dat is een
belangrijke eigenschap in de huidige
topsport. Ik denk wel dat die iets klassieke
opdruk reden was voor een aantal fokkers
om Oklund niet te gebruiken, maar we
kunnen absoluut stellen dat hij fantastische
springpaarden heeft gebracht.” Bij diverse
stamboeken zijn zonen van Oklund goedgekeurd, bij het KWPN is het tot op heden
bij enkele aangewezen zonen gebleven.

Dirk Caremans

Op de meest recente WBFSH-ranking
staan negen nakomelingen van Oklund
genoteerd. De beste prestaties worden op
dit moment door Wild Rose (mv.Cavalier)
onder Michael Whitaker geleverd. Verder
springen ook onder meer Tarpan
(mv.Matcho x), Uretto (mv.Iroko), Vincento
(mv.Ufarno) en Udette (mv.Matcho x),
Wings Sublieme (mv.Voltaire) op het hoogste niveau. Andere internationaal springende Oklunds zijn Wida Jana (mv.Ahorn),
Whisper (mv.Concorde), Alabama Balia
(mv.Lux), Big Jumper (mv.Gracio), Eurocommerce Capetown (mv.Carlino), Uleia
(mv.Indoctro), Ureke (mv.Propilot), Valentyn
(mv.Bentley), Valiant (mv.Burggraaf), Verma
(mv.Libero H), Virginia (mv.Iroko), Walibi
(mv.Frühling), Wiberra (mv.Kannan), Wienus
(mv.Ulster), Walou (mv.Quattro), Zomerfee
(mv.Concorde) en Wineda (mv.Corland).
“Oklund is een hele gedegen fokhengst
gebleken”, vertelt Arie Hamoen als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie.
“Hij heeft geen schitterende start gekend,
maar heeft zich desondanks weten te
ontwikkelen tot een hele goede hengst die
de springpaardenfokkerij echt vooruit heeft
geholpen. Hij kan het beste aangepaard
worden bij merries die wat bloed voeren,
want ondanks dat Oklund zelf uit een
volbloedstam afkomstig is, fokte hij toch
vaak iets klassiek. Wel gaf hij paarden die

De fokwaarde van Oklund is 146 met een
betrouwbaarheid van 93 procent. De vererving van exterieur is 102 en van beweging
96, dus rond het gemiddelde. De nakomelingen van Oklund blinken dan ook vooral in de
sport, en minder op de keuringen uit. In
februari dit jaar werd Oklund postuum
beloond voor zijn fokkwaliteiten middels het
keurpredicaat. Een bijzondere verdienste
voor een hengst met een moeizame start en
die zelfs een uitgestelde beoordeling van zijn
eerste nakomelingen kreeg, wegens onvoldoende nakomelingen (minder dan tien) op
de keuringen. Al jarenlang brengen zijn goed
presterende nazaten hem hoog op de
springindex van het KWPN. “Voor ons was
het keurpredicaat dan ook niet echt een
verrassing, maar daarom niet minder leuk!”,
reageert Martien Burgers, die bij de huldiging tijdens de KWPN Hengstenkeuring in
’s-Hertogenbosch werd betrokken. “Oklund
heeft ons veel goeds gebracht en we
hebben altijd veel vertrouwen in hem gehad.
Zijn nakomelingen springen allemaal heel
voorzichtig, hebben een goede galop en
springen met een goede techniek. Ook fokt
hij vrij uniform, je kan de Oklunds altijd goed
herkennen. Het is super dat vele topruiters
nu jonge Oklunds op stal hebben, zoals Billy
Twomey, Michael Whitaker, Ben Maher en
Jessica Kürten. We hopen ook in de
toekomst nog veel van zijn nakomelingen
te blijven horen!”

Uit de eerste jaargang van Oklund komt deze Toklund, die als driejarige de VSN-Trofee won en nu in de internationale sport wordt uitgebracht, hier nog onder Tim Gredley, later onder Ben Maher.
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