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Odermus R en Mermus R
De nalatenschap van twee halfbroers

Afgelopen winter verkocht Stal Roelofs twee van haar hengsten naar het buitenland, Odermus R ging naar de
Staatsstoeterij in Flyinge en Mermus R naar Ierland, waar hij de fokkerij gaat dienen. De hengsten zijn wel
beschikbaar gebleven voor de Nederlandse fokkerij, maar het gevoel heerst dat de halfbroers minder kansen
hebben gekregen dan zij verdienen. “Er is hier in Nederland meer werk voor ze dan ze gekregen hebben”, aldus
Arnold Kootstra, bedrijfsleider bij Stal Roelofs. Toch hebben ze het nodige nagelaten.

bijna altijd wel een Roelofs-hengst in de
kampioenskeuring loopt. Op veel van de
merries worden eigen hengsten gebruikt,
maar af en toe moet er natuurlijk vers bloed
worden gebruikt. Odermus R en Mermus R
zijn hier voorbeelden van met vaders als
Calido en Burggraaf. Maar ook tegenwoordig worden hengsten gebruikt als Mr Blue,
Calvaro Z, Lord Z, Chellano Z, Nabab de
Reve, Lasino en Colman om de Roelofsfokkerij te helpen in de vooruitgang.

Moederlijn

Odermus R was verrichtingstopper van zijn jaargang en scoorde ook op de dressuuronderdelen hoog. Zelf
sprong hij internationaal en momenteel is hij gestationeerd op de Staatsstoeterij in Flyinge.

Zowel Mermus R als Odermus R zijn geboren bij Stal Roelofs en zijn dan ook geheel
naar de Roelofs-filosofie gefokt. In de pedigree van hun moeder Dwermie vinden we
de welbekende combinatie Joost x Abgar
xx terug. Haar overgrootmoeder Dermie
behoort tot de eerste groep merries die
werd aangekocht door de heer Roelofs om
te worden gepaard aan de volbloed Abgar
xx. Alleen de beste merries bleven en dat
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de keuzes de juiste waren blijkt wel uit het
grote aantal goedgekeurde hengsten,
sportpaarden en keuringskampioenen die
er uit de Roelofs-stammen zijn voortgekomen. Er wordt niet perse gefokt op exterieur, maar vooral op sport. Daarnaast staat
gezondheid hoog in het vaandel; er wordt
alleen gefokt met merries die zelf goed zijn
op de foto. Deze filosofie werkt, dat blijkt
wel uit het feit dat op de hengstenkeuring

In de lijn van hengstenmoeder Dwermie zijn
vele predikaathengsten te vinden, waaronder G.Ramiro Z, die met Fritz Ligges
succesvol was in de internationale springsport. Hij heeft ontzettend veel invloed
gehad in de mondiale fokkerij, waaronder
ook in Nederland. Eén van zijn bekendste
kinderen moet de legendarische Ratina Z
zijn (mv. Alme Z), die op de Olympische
Spelen van Barcelona in 1992 individueel
zilver won en teamgoud met Piet Raijmakers. Vier jaar later won zij opnieuw teamgoud op de Olympische Spelen van Atlanta, ditmaal voor Duitsland met Ludger
Beerbaum. Daarnaast zijn Nirmette en
Royal Bravour voorbeelden van uiterst
succesvolle kinderen van G.Ramiro Z.
Joost draagt ook het predikaat preferent en
Abgar xx werd het predikaat keur toegekend. Dwermie overleed vorig jaar. “Ze was
echt op”, vertelt Arnold Kootstra. “Het was
een mooie merrie, niet te groot maar met
heel veel bloed. Ze had een aansprekend
koppie en was dominant. Ze wist wat ze
wel en niet wilde. Maar daarnaast was ze
ook dominant in vererving.”
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UIT DE
MOEDERLIJN VAN
ODERMUS R/
MERMUS R
Internationale springpaarden
-Gadermie (v.Joost)
-La Belle de Jour (v.Libero H )
-Toyz `R Us (v.Caretino)
-Monterey (v.Namelus R)
-BMC Nathos R (v.Namelus R)
-R Adermie 4 (v.Coriander)
-L Adermie (v.Topas)
-Mivenno (v.Emilion)
-Flexpower`s Kurette (v.Zuidhorn)
-Germus R (ggk, v.Joost)
-Harald II (v.Purioso)
Goedgekeurde hengsten
-Odermus R (v.Calido) (KWPN)
-Mermus R (v.Burggraaf) (KWPN)
-Tolan R (v.Namelus R) (KWPN)
-Zandigo (v.Amor) (KWPN)
-Germus R (v.Joost) (KWPN)
-Herald (v.Seclusive xx) (SbS)
-Nathos R (v.Namelus R) (Zangersheide)

Naast Odermus R en Mermus R in latere
jaren gaf ze in 1991 een hengstveulen van
Ladalco, dat werd aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek en het bracht tot
nationaal springpaard onder de naam
Joker. Enkele andere kinderen van Dwermie
in de sport zijn nakomelingen van onder
andere Namelus R en Contender. Dwermie’s halfzus Fwermie (v.Ladalco) is de
moeder van het bekende Grand Prixspringpaard van Jill Henselwood, Toyz R
Us (v.Caretino) dat in het Canadese landenteam heeft gesprongen. Voorbeelden van
sportpaarden uit deze lijn zijn er legio.

Burggraaf-zoon Mermus R heeft zijn hoge springindex te danken aan zijn goed presterende kinderen. Zowel op keuringen
als in de sport vallen zij op door hun goede springmanieren.

de zilveren teammedaille hielp op de
Olympische Spelen van Hong Kong. Burggraaf heeft de Holsteiner Landgraf I als
vader. Deze halfbloedhengst is, samen
met Lord, de meeste succesvolle zoon uit
de fokkerij van de volbloed Ladykiller.
Landgraf I stond jarenlang bovenaan in de
lijst van sportpaardenverervers. Ook is
Landgraf I de vader van Libero H, de

preferente hengst die in 1994 de Wereldbeker won en de vader is van vele goedgekeurde hengsten en sportpaarden. Via
Burggraaf’s moeder Loanda vinden we,
net als bij Odermus R, Cor de la Bryere in
de pedigree van Mermus R. Rantzau-zoon
Cor de la Bryere kan worden teruggevonden in de afstamming van vele sportpaarden en is één van de invloedrijkste Holstei-

Vaderlijn Mermus R

Foto: Karin van der Meul

Momenteel staat de vader van Mermus R,
Burggraaf, op de zevende plek in het
WBFSH-klassement voor springpaardenverervers. Burggraaf sprong zelf Grand
Prix onder Roelof Bril. Deze preferente
hengst heeft rond de 100 kinderen in de
internationale springsport lopen, waaronder Real Eagle van Robert Puck, Sungraaf
van Philippe le Jeune en Peppermill van
John Whitaker waarmee hij al vele Grote
Prijzen won. Ook Van Schijndel’s Now or
Never van Piet Raijmakers is een nakomeling van Burggraaf en niet te vergeten Ole
van Malcolm Cone, die Canada mede aan

Dwermie pref prest (v.G.Ramiro Z), de moeder van Mermus R en Odermus R, was een mooie merrie met veel
‘bloed’. Ze overleed vorig jaar.
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Rubert R (v.Mermus R) had al een indrukwekkende springcarrière achter de rug onder Ben Schröder voordat hij
werd verkocht naar Engeland. Hij won onder Peter Charles (foto) onder andere met het Britse team de landenwedstrijd in Dublin in 2008.

In Sam R heeft Mermus R een goedgekeurde KWPNzoon. Hij scoorde een 10 op afdruk in het verrichtingsonderzoek en lijkt zelf ook een springpaardenmaker te zijn.

ner hengsten. Een van zijn bekendste
kinderen is Corland, die zich in zowel sport
als fokkerij bewezen heeft.

Vaderlijn Odermus R
Odermus R heeft de Holsteiner Calido als
vader. Calido kreeg een 10 op het springen tijdens de hengstentest in Duitsland
en eindigde als eerste bij het springen. In
de WBFSH-rankings van 2008 behoort hij
tot de beste springpaardenverervers met
de 13e plaats. Zijn vader Cantus (v.Caletto
I) is ook de vader van Calvaro van Willie
Melliger, die op de Olympische Spelen van
Atlanta 1996 zilver won. Daarnaast heeft
hij vele EK’s, WK’s en World Cups gelopen. Ook Come On is een zoon van
Cantus, die met Ralpf Schneider onder
andere de Nations Cup voor Duitsland
liep. Caletto I, de vader van Cantus sprong
zelf Internationaal en is een zoon van de
vermaarde Cor de la Bryere. In de
moederlijn van Calido vinden we Kollet.
Kollet is ook de moeder van Little Rock
(v.Landaris). Deze won in Lanaken als
zesjarige het Jonge Paardenkampioenschap met Jenny Zoer. Little Rock heeft
daarna ook met haar in het landenteam
gezeten, waarna ze nog door Prinses
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Zilverbea N (v.Odermus R) is niet alleen mooi, maar kan ook springen getuige haar vijfde plaats op de NMK en
het reservekampioenschap bij het vrij springen.

Haya is uitgebracht. Kollet is een dochter
van Roman (v.Ramzes x). Hij komt twee
keer als moedersvader voor. Hij is namelijk
ook de vader van Monoline, de moeder
van Cantus. Ramzes x (v.Rittersporn xx)
behoort tot de grootste Duitse springpaardenmakers van net na de Tweede Wereldoorlog. Roman’s halfbroer is de preferente
Farn (v.Fax), die weer de vader is van
ondermeer Hengst van de Eeuw Nimmerdor en keurhengst Wolfgang. Daarnaast is
Farn de grootvader van meer dan 30
KWPN-hengsten, waaronder Heartbreaker,
Ferro, Goodtimes en Ahorn.

Goedgekeurde
(klein)zonen
Mermus R:
-Sam R (mv.Abgar xx)
-Within Temptation (mv.Nimmerdor ) (Zangersheide)
Kleinzonen:
-Zahros R (Sam R x Rebel Z)
-Arthos R (Namelus R x Mermus R) (kampioen HK)
Odermus R
-Olympic Fire (mv.Indoctro ) (Berlin-Brandenburg)
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Keuringspaarden
- Zwinderman (Odermus R x Notaris).
Finale NVK. Fokker A. Botterblom-Haket uit
Eexterveen.
- Zapateado (Odermus R x Legaat). NVK ‘04.
Fokker H.J.M. Boerdijk uit Dalfsen.
- Selien (Mermus R x Voltaire). Tweede NK
vrijspringen. Fokker R.J.M. Schoenaker uit
Rutten.
- Unbelievable (Odermus R x Sit This One
Out xx). NMK ‘04. Fokker J.J. Koldewijn uit
Heteren.
- Ultrachic (Odermus R x Goodtimes). NMK
‘04, NK vrijspringen. Fokker J.C.M.B. Knuif
uit Zenderen.
- Umbria (Odermus R x Capitol II). Finale
NMK ‘04, NK vrijspringen. Fokkers J.C.
Smit en A. Smit-van Neutegem uit Alblasserdam.
- Ulinneke (Odermus R x Cavalier). NK vrijspringen ‘04. Fokker J. Lutke Willink uit
Geesteren.
- Vribalia SHB (Odermus R x Burggraaf). Derde
NMK keur-/elitemerries, kampioen van Friesland. Fokker N. Beekman uit Leeuwarden.
- Vita Virdonie (Odermus R x Dillenburg)
Zesde NK vrijspringen. Fokker J. Hegen uit
Dalen.
- Vubertha (Mermus R x Joost). NK vrijspringen. Fokker C. van de Burgt uit
Herpen.
- Virginity (Mermus R x Nimmerdor). NK vrijspringen. Fokker H. de Roover uit Strijbeek.
- Zilverbea N. (Odermus R x Corland). Vijfde
NMK en tweede NK vrijspringen. Fokker
F.C. Nienhuis uit Kollum.
IBOP/EPTM
- Zarina (Mermus R x Onze Fons) 85,5 pnt
IBOP (vierde overall 2008). Fokkers P. en Y.
de Vries uit Harlingen.
- Zersante (Mermus R x I Love You) 82,5 pnt
IBOP. Fokker A. v/d Goor uit Herpen.
- Zalonie P. (Mermus R x Haarlem) 81 pnt
IBOP. Fokker De Leijhoeve uit Bavel.
- Zinnia (Mermus R x Darco) 80 pnt EPTM.
Fokker Stal Rombouts uit Hapert.
- Vita Virdonie (Odermus R x Dillenburg) 82 pnt
EPTM. Fokker J. Hegen uit Dalen.
- A.Zarah 2 (Mermus R x Germus R) 81 pnt IBOP
Fokker Stal Roelofs uit Den Ham.
- Vribalia SHB (Odermus R x Burggraaf) 80,5 pnt
IBOP. Fokker N. Beekman uit Leeuwarden.
- Uniki (Odermus R x Corland) 80 pnt IBOP.
Fokker Fam. Schokker uit Oostermeer.

Op de Nationale Veulenkeuring van 2004 liep Zwinderman (Odermus R x Notaris) in de kampioenskeuring.

De aangewezen Wender (Contender uit Dwermie) is één van de halfbroers van Odermus R en Mermus R die ook
werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Hij werd vierde in de kampioenskeuring.

Volbloed
De halfbroers voeren opvallend veel
volbloed. Bij de vaderlijn van Odermus R
gaat het dan om de halfbloed Ramzes x, die
tweemaal in de vaderlijn voorkomt als vader
van Roman en ook Rantzau xx, de vader
van Cor de la Bryere. Mermus R heeft Aldato in zijn pedigree, waarvan de vader Anblick
wederom een volbloed is en daarnaast zien
we Rantzau xx en Ladykiller xx in de afstamming. In de moederlijn van Odermus R en
Mermus R vinden we wederom Ramzes x,
als vader van B.Raimond. Daarnaast zien
we uiteraard het bloed van Abgar xx, zoals

gezegd een vaste waarde in de Roelofsfokkerij. Cottage Son xx doet er nog een
schepje bovenop als het gaat om volbloedinbreng. “Sportpaarden moeten in onze
optiek veel bloed hebben voor het hogere
werk”, vertelt Arnold. Dat de hengstenkeuzes hierop zijn aangepast blijkt wel uit
bovenstaande.
Als veulen al toonden de beide hengsten
kwaliteit. Arnold vertelt: “Mermus R was een
redelijk ontwikkeld veulen met veel lengte.
Hij sprong altijd zeer goed los en heeft altijd
veel vermogen getoond met een zeer goede
achterhand techniek. Odermus R was als
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Vererving
Arie Hamoen vertelt over de vererving van de hengsten: “Odermus R heeft een springindex van 146 bij 89%
en reeds 91 geregistreerde nakomelingen in de springsport. De oudste nakomelingen zijn zeven tot negen
jaar. De dressuurindex is 116 met een betrouwbaarheid van 68%, de vererving van Odermus R valt dus
redelijk allround te noemen. Wat betreft exterieur is de fokwaarde 107 en voor beweging 104, en daarmee
dus ruim boven gemiddeld met een betrouwbaarheid van 87%. Voor het vrijspringen staat er een goede
index van 114. Wat betreft de hoogtemaat vergroot hij gemiddeld licht. Verder valt op dat Odermus R verticale halzen geeft, waarbij de rug en de lendenen strak zijn. Het voorbeen is hol met steile koten en hoge
verzenen. De galop is duidelijk beter dan gemiddeld en ook op de springonderdelen scoort Odermus R goed,
waarbij vooral de souplesse en de open achterhand extra opvallen.”
“Mermus heeft een springindex van 138 met een betrouwbaarheid van 91%, zijn nakomelingen zijn 10 jaar
en ouder. Gezien zijn dressuurindex van 82 bij een betrouwbaarheid van 72% is hij duidelijk minder allround
dan zijn halfbroer. Voor exterieur staat er een index van 107 en voor beweging 100, de betrouwbaarheid is
hier 89%. Voor vrij springen staat er de hoge index van 113. Aandachtspunt is de hoogtemaat, Mermus R
verkleint over het algemeen licht. Hij geeft rechthoeksmodellen met een recht kruis, brede voeten en lage
verzenen. De stap is gemiddeld van lengte maar frans. De draf en galop zijn iets bovengemiddeld. Op de
springonderdelen wordt zeer goed gescoord, waarbij met name de voorbeentechniek extra hoog scoort.”
“Beide hengsten vererven dus totaal verschillend qua exterieur, maar wel geven ze beide springpaarden.”

Het Grand Prix-springpaard van Jill Henselwood, Toyz
R Us (Caretino x Ladalco) is nauw verwant aan
Odermus R en Mermus R. Zijn moeder is een halfzus
van de moeder van de halfbroers. Toyz R Us sprong in
het Canadese team.

veulen niet zo groot maar had veel uitstraling en zeer goede bewegingen. Ook hij
sprong altijd zeer goed los met vermogen
en was extra voorzichtig.” Zowel Odermus
R als Mermus R werden als driejarige vlot
goedgekeurd voor de KWPN-fokkerij. Odermus R was zelfs verrichtingskampioen in
1999. Mermus R bracht het tot het Z-sprin-

gen. Odermus R sprong internationaal met
Jeroen Dubbeldam en Peter Geerink. Er
had zeker meer in gezeten als een blessure
geen roet in het eten had gegooid. “Odermus R kampte met mokproblemen. Er zat
gewoon een snee in zijn kootholte die elke
keer open knapte door de belasting. De
hengst had zoveel pijn dat de aardigheid
van het springen er op een gegeven
moment ook af ging. Toen hebben we
besloten hem uit de sport terug te trekken.
Dit was erg jammer want zowel Peter
Geerink, die hem eerst reed, als Jeroen
waren echt gek van hem. Hij sprong super
voorzichtig, maar dat was Mermus trouwens ook. Die hoefde van ons niet door
voor de grote sport”, aldus Arnold. De
hengsten komen uit een goede stam, waar

Selien (Mermus R x Voltaire) is één van de voorbeelden van de keuringstoppers die
de broers gegeven hebben. Zij werd reservekampioen in het vrij springen op de NMK.
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uit vele sportpaarden komen, en staan altijd
hoog op de index. Toch rezen de dekcijfers
nooit de pan uit. Arnold: “Ik vind het wel
jammer dat de hengsten weinig kansen
hebben gekregen. Er is zeker meer werk
voor ze dan dat ze tot nu toe gekregen
hebben en ik denk dat ze zeker aan
moederskant veel goede dingen kunnen
doen. Onze hengsten kunnen het bloed dat
je nodig hebt voor de sport en waar je ook
altijd iedereen over hoort zeker leveren.”
Inmiddels is Odermus R naar Zweden
vertrokken en is ook daar goedgekeurd
voor de dekdienst. Mermus R staat in
Ierland en zal daar ook als dekhengst zijn
werk doen. Het was geen makkelijke beslissing om tot verkoop over te gaan. “Maar op
een gegeven moment moet je keuzes

Elitemerrie Zersante (Mermus R x I Love You) scoorde in 2008 82,5 punten voor de
IBOP in Helden. Hiermee behoorde zij tot de betere merries van afgelopen jaar.
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Foto: Karin Karlas

W.Amelusiena 14 (Mermus R x Abgar xx) is de volle zus van de goedgekeurde
hengst Sam R. Ze wordt voor de fokkerij ingezet bij Stal Roelofs.

maken. Onze hengsten hebben natuurlijk
allemaal een beetje hetzelfde bloed en de
jonge aanwas nam het van de wat oudere
hengsten over.” Zullen de hengsten in het
buitenland wel op waarde worden geschat?
“Dat vind ik lastig, we hebben hier wel een
groter stamboek en daardoor een grotere
keuze in hengsten. Hiervan durf ik dus geen
inschatting te maken”, zegt Arnold. Binnen
de eigen fokkerij is het bloed van beide
hengsten in ieder geval niet verloren
gegaan. “We proberen het bloed via
moederskant vast te houden, door de bloederige, dominant verervende merries aan te
houden. Dat soort merries, die niet te groot
zijn, zijn vaak de beste fokmerries.”

Kampioene van Friesland en later derde op de NMK voor keur- en elitemerries. Dat
werd Vribalia SHB (Odermus R x Burggraaf) die later goed presteerde in de Jonge
Paardenrubrieken in Roggel. Inmiddels loopt zij in het Z-springen.

Springkwaliteiten
Bij het bekijken van de indexen valt op dat
beide hengsten vooral op de springkenmerken extreem goed vererven. Dat blijkt
ook uit het grote aantal kinderen dat het op
de keuringen en in de sport goed doen. In
Sam R heeft Mermus R een goedgekeurde
zoon. En wat voor één. Sam R kreeg het
fabelachtige cijfer 10 op zijn protocol voor
afdruk en voor aanleg als springpaard
maar liefst een 9,5. Daarnaast werd bij
Zangersheide zijn zoon Within Temptation
goedgekeurd. Mermus R heeft ook twee
KWPN-gekeurde kleinzonen. Want ook
Sam R heeft inmiddels een goedgekeurde
zoon in Zahros R (mv.Rebel I Z) en de

Kinderen in de sport
Mermus R
-Rubert R (Mermus R x Joost) GP, o.a. eerste met Nationaal Team in Dublin met Peter Charles
-Santana (Mermus R x Zuidhorn) GP met Alastair Hippisley Gatherum
-Sebastian (Mermus R x Eusebio) ISP met Scott Brash.
-Anuberta (Mermus R x Joost) ISP met Mylene Diedrichsmeier.
-Solita GP (Mermus R x Rossini) ISP met Chris Moyce.
-Ramazzotti (Mermus R x Zeoliet) ISP met Anna Giugno.
-Rembrandt (Mermus R) ISP met Omer Karaevli.
-Salerno (Mermus R) ISP met Kevin Melby.
-Talent (Mermus R x Julio Mariner xx) ISP met Nina Fagerstrom.
Odermus R
-Unico (Odermus R x High Hopes v.Wuzo) ISP met Kevin Olsmeijer
-Up to Date (Odermus R) NSP met Caroline Poels
-Uptown Boy (Odermus R) Tweede in jonge paardenrubrieken Ascona met Janika Sprunger.
-Vribalia SHB (Odermus R x Burggraaf) zes-/zevenjarigen in Roggel met Luc Steeghs.
-Vivio C (Odermus R x Animo) zes-/zevenjarigen Arezzo, Cervia en Bagnaia met Andrea Bartoletti.
-W.Rubertha (Odermus R x Joost) 3e bij 6/7 jarige paarden in Zwolle met Anne-Liza Makkinga.

volledig Roelofs-gefokte kampioenshengst
Arthos R (Namelus R x Mermus R) werd
vorig jaar ingeschreven. Odermus R heeft
nog geen bij het KWPN goedgekeurde
zonen. Wel werd zijn zoon Olympic Fire
kampioen in het Duitse Neustadt Dosse.
Ook zijn beide hengsten door vele merries
op de NMK vertegenwoordigd. Dit zijn
onder andere Zilverbea N. (Odermus R x
Corland) die in 2007 vijfde werd op de
NMK en tweede bij het vrij springen,
Vubertha (Mermus R x Joost), Virginity
(Mermus R x Nimmerdor) en Vita Virdonie
(Odermus R x Dillenburg) die in 2005
meededen aan het kampioenschap vrij
springen. Ook in de merrietesten valt een
aantal kinderen op. Zarina (Mermus R x
Onze Fons) behaalde 85,5 punten in de
IBOP en was hiermee vierde over heel
2008. Ook Zersante (Mermus R x I Love
You) heeft met 82,5 punten in de IBOP
goed gepresteerd. Onlangs nog werd een
zoon van Odermus R kampioen bij het
Open Limburgs Kampioenschap vrijspringen. Het gaat om Bentley (mv.Concorde)
uit de moederlijn van het internationale
springpaard Overa (v.Hemmingway) en de
KWPN-gekeurde Jethro. “Odermus R geeft
veulens die wat meer oprichting hebben,
net als hij zelf heeft. Ze zijn voorzichtig en
bewegen goed, en ze zijn wat bloederiger
dan de nakomelingen van Mermus R. Deze
zijn wat horizontaler en hebben een hele
goede achterhandtechniek in het springen.
Over het algemeen zijn ze iets makkelijker
in karakter dan de kinderen van Odermus
R. Deze zijn iets sensibeler; daar kun je iets
mee of niet”, besluit Arnold.
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