predikaathengsten

Phin Phin

• tekst : KARIN KARLAS
• foto’s : DIRK CAREMANS

Karakterpaard in het keurkorps
Tijdens de hengstenkeuring in Den Bosch enkele weken geleden werd bekend dat onder andere Phin Phin
voortaan als keurhengst door het leven zal gaan. Van deze karaktervolle voshengst, die pas op latere leeftijd in
Nederland werd goedgekeurd, breken er toch verhoudingsgewijs veel kinderen door in de grote sport ondanks
dat hij geen grote aantallen nakomelingen heeft. Redenen te over om de in België geboren hengst, die op
internationaal niveau presteerde onder Roelof Bril, het keurpredikaat te verlenen.

Phin Phin werd op latere leeftijd goedgekeurd bij het KWPN. Onder Roelof Bril, die de hengst in Belgie ontdekte, groeide de hengst uit tot Grand Prix-springpaard waarna
een blessure een vroegtijdig einde maakte aan de springcarriere van de gretige vos.
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Tijdens de merrietest viel Tin Tin (mv.Cassini) al op, met onder andere een 9 voor vermogen. Momenteel is zij onder het zadel van Alice Debaney Clero zeer succesvol in
de grote sport.

In 1992 kwam Phin Phin in België ter
wereld. Zijn afstamming verraadt zijn
genetisch potentieel. Vader Chin Chin
werd zesde op de Olympische Spelen van
Seoul en ook in Barcelona was hij van de
partij. Zijn nakomelingen, waaronder
Triomphe de Muze, doen het meer dan
goed in de internationale sport en diegenen die de laatste jaren op de Nationale
Merriekeuring is geweest weet dat hij ook
daar zijn sporen nalaat. Het afgelopen jaar
nog bereikte zijn dochter Be Helena de
vierde plaats bij zowel het vrij springen als
het kampioenschap aan de hand. Op de
stamboekkeuring ontving zij 85 punten
voor exterieur, en 90 voor het springen. In
2007 had Chin Chin twee merries in de
finale bij zowel het vrij springen en het
kampioenschap aan de hand en in 2008
werden de plaatsen 1, 2 en 4 bij het
kampioenschap vrij springen ingenomen
door zijn dochters. Dit is slechts een
vluchtige blik op dat wat deze hengst tot
nu toe voor de fokkerij heeft betekend.
Phin Phin’s moeder is Miss Abdullah T,
een dochter van de Trakehner Abdullah

(Donauwind x Mahardascha), nog een
Olympische hengst. Miss Abdullah T’s
moeder Wienerin is een volle zus van de
dekhengsten Widukind de Lauzelle en
Winzer. Johan Venderbosch, eigenaar van
De Radstake, is al twaalf jaar gedeeltelijk
eigenaar van Phin Phin en heeft hem dan
ook op zijn station. Johan: “In de moeder-

lijn van Phin Phin zit Abdullah, die wereldbekers, wereldkampioenschappen en
Olympische spelen gelopen heeft. Winnetou is helaas jong overleden maar zijn volle
broer heeft internationaal goed gepresteerd.” Deze Winnetou is wellicht niet zeer
bekend, maar hij kan worden teruggevonden als grootvader in de pedigrees van

Roelof Bril
De ‘ontdekker’ van Phin Phin voor Nederland is Roelof Bril, die de hengst van een vriend, Harry
Teeuwis, in België kocht, nadat hij van de acht wedstrijden in de Belgische cyclus er al zeven
gewonnen had. “Ik heb hem bij Harry uitgeprobeerd en meteen gekocht. Daarna heb ik hem in
Arnhem gestart en daar werd hij meteen eerste en later tweede. Dat paard heeft altijd gigantisch veel
gewonnen. Bij elkaar heb ik hem ongeveer zes jaar gereden, tot zijn dertiende jaar, toen Phin Phin
geblesseerd raakte tijdens het dekken. En ja, dan probeer je het daarna nog wel, maar hij had niet
meer de kracht die hij daarvoor wel had”, vertelt Bril.
Net als Johan roemt ook Roelof de mentaliteit van Phin Phin. “Hij wilde altijd ongelooflijk zijn best
doen. Misschien dat hij niet het laatste aan vermogen had maar toch won hij dikke 1.50m-proeven
doordat hij overdreven zijn best deed en voorzichtig was.” Ook wat betreft de manier van springen
herinnert Roelof zich de opvallende kenmerken nog goed. “Hij was heel snel van de vloer, met veel
afdruk.” Jammer vindt Roelof het wel, dat hij Phin Phin voortijdig voor de sport kwijtraakte, maar hij is
ook realistisch. “Het was wel een paard dat op elk concours de rekeningen betaalde. Het is altijd
vervelend als je zo’n fijn concourspaard kwijtraakt, maar zo kan het lopen in het leven.”
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Luc Tieleman
Officieel is Kamiel Troubleijn de fokker van
Phin Phin, maar Luc Tieleman bedacht de
combinatie tussen Phin Phin en de Abdullahmerrie Miss Abdullah T. “Samen met Kamiel
besloten we de merrie te laten dekken. De
merrie sprong goed en ik was erg van Chin
Chin gecharmeerd. Ik zei hem dat als we haar
met Chin Chin zouden laten dekken, ik het
veulen altijd zou kopen. En zo is het gebeurd.”
Toen het veulen, Phin Phin uiteraard, tien
maanden oud was, kwam het naar de stallen
van Luc. “We hebben hem zelf opgefokt en op
de hengstenkeuring bij het BWP voorgesteld”,
vertelt Luc. “Hij stond hier als een fijn paard
bekend in de streek waarbij men zich wel
afvroeg of hij wel vermogen genoeg zou
hebben. Maar ik wist wel beter, want hij liet
thuis goede dingen zien. Hij heeft hier niet
veel gedekt maar uit de goede moeders zijn
toch erg goede paarden gekomen”, vertelt Luc
verder. Als vier- en vijfjarige reed Grant Wilson
de hengst, de laatste twee jaar in Belgie nam
Christophe David hem over. Ook Luc heeft het
over het speciale karakter van Phin Phin. “Het
was wel een energiek baasje, met een werkwillig karakter en de juiste instelling. Als jong
paard kreeg je er wel eens vlinders van in je
buik, maar later is dat de goede kant op
gegaan. Wij hebben een fantastische tijd met
de hengst gehad”, besluit Luc.

onder andere Gabana, waarmee Louisa
Hill in 2004 de Olympische Spelen reed,
en Bago, het Olympische paard van Mark
Todd voor de Olympsiche Spelen in Seoul.
Uit de moederlijn van Phin Phin komen
meerdere internationale paarden. Johan
kent de eerste eigenaar van Phin Phin
persoonlijk en heeft nog veel contact met
hem. “Luc Tieleman, onder andere ook de
eigenaar van Toulon, had in het geboortejaar van Phin Phin afgesproken dat hij het
veulen van de Abdullah-merrie zou kopen
van de fokker, Kamiel Troubleijn. Dit werd
dus Phin Phin. Luc heeft hem zelf in de
sport laten uitbrengen en voorgebracht bij
het BWP, waar hij werd goedgekeurd. Ik
heb de moeder van Phin Phin nog gezien
en dat was een chique, kwaliteitsvolle
merrie”, aldus Johan.

Fokhengst en sportpaard
Phin Phin deed het als jong paard niet
onverdienstelijk in de jonge paardencyclus

14

Ook de bekende Turkse ruiter Omer Karaevli heeft een Phin Phin in zijn stallen. Samen met deze Urona (stamboeknaam Urayah VDS, mv. Voltaire) won hij al internationale rubrieken in Augusta en Athene.

in zijn geboorteland. Het ontging Roelof
Bril dan ook niet dat Phin Phin als zesjarige deze cyclus won. Johan vertelt: “Roelof
Bril was, en is trouwens nog steeds, de
ruiter die onze paarden in de internationale
sport uitbrengt. Toentertijd zat hij al veel in
het buitenland en had ook veel kennissen
buiten de grens. Hij vertelde me dat hij via
via een goed paard had gevonden, die
weleens wat zou kunnen zijn voor de
sport, maar ook voor de fokkerij. Deze
hengst, Phin Phin dus, had in België de
springcyclus voor zesjarigen gewonnen en
was op dat moment van Harry Teeuwis.
Roelof besloot de hengst te kopen, en ik
ben hem gaan bekijken. Hij leek er wel op
en was interessant gefokt, het leek me een
super sportpaard voor Roelof en een
goede hengst voor ons dekstation. Toen
heb ik de helft van de hengst van Roelof
overgenomen.”
Inmiddels waren de eerste veulens van
Phin Phin in België al geboren, wat uiter-

aard nieuwsgierig maakte. Johan: “Tijdens
het afstammelingenonderzoek in België
kon je zien dat Phin Phin het het beste
deed bij merries met een beetje bloed.
Maar ook de veulens van de wat ouderwetsere merries met minder uitstraling
konden lopen, ze hadden allemaal een
goed achterbeengebruik. In Nederland
hadden we toen in verhouding met België
veel modernere paarden, waar Phin Phin
wel goed op zou kunnen passen.” En zo
kwam de hengst, ook in mede-eigendom
bij T.H.W. ten Brinke, naar Nederland.

Korte maar succesvolle springcarrière
Als zevenjarige werd Phin Phin in Nederland goedgekeurd na een verkort onderzoek. Roelof Bril stortte zich op de opleiding van de hengst. Samen wonnen zij
onder andere de Grote Prijs van Zwolle en
Gyon en Internationale rubrieken in
Amsterdam, Arnhem, Geesteren, Maas-
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tricht, Londen, Wembley en Sachendorf.
Johan heeft een uitgesproken mening over
het uitbrengen van hengsten in de sport.
“Een fokhengst moet zelf ook op het
hoogste niveau kunnen presteren. Helaas
moesten we Phin Phin uit de sport terugtrekken vanwege een blessure aan de
achterkogel. Hij zou nog wel kunnen
worden ingezet in de nationale sport, maar
dat wilden we niet.” Helaas moest de veelbelovende springcarrière vroegtijdig beëindigd worden, en werd de hengst alleen
nog voor de fokkerij ingezet. Phin Phin zelf
liet tijdens deze korte carrière zien over
een echte wedstrijdmentaliteit te beschikken. “Phin Phin was een snel paard in het
parcours, dat er altijd overheen wilde en
absoluut niet lui was. Hij maakte geen
grote klappers maar had de benen snel
weg en kracht van achteren. Ook zijn
kinderen hebben dat karakter, de snelheid
op de sprong, de reflexen. Hoe ouder ze
worden, hoe beter ze springen. Het
vermogen zie je er als jong paard meestal
nog niet aan af maar dat komt later goed.
Als jong paard hebben de Phin Phin’s wat
meer tijd nodig, maar als je ze eenmaal
hebt, gaan ze voor je door het vuur. Het
zijn sportpaarden die ook in de grote proeven mee kunnen draaien.” Ondanks dat
Phin Phin nooit veel gedekt heeft, het laatste jaar zo’n 50 a 60 merries, heeft hij in
verhouding een groot aantal kinderen die
internationaal goed meedraaien.
Ondanks de specialisatie vindt Venderbosch dat, ook bij een springpaard, de
beweging blijft meetellen. Hij vertelt: “Ik
vind dat we paarden moeten fokken waar
ze voor bedoeld zijn; in dit geval dus voor
de springsport. Maar daarbij moeten ook
springpaarden los in hun lijf zijn en goed
kunnen bewegen. En dat hebben de
kinderen van Phin Phin: een goed en
krachtig gebruik van het achterbeen. Mijns
inziens heeft hij merries nodig met een
tikkeltje bloed en een goede schoft en
schouder. Dan geeft hij beste paarden met
veel inzet die vlug van de grond springen
en veel techniek hebben.”

vermogen en een 8 voor techniek. Ook
eindigde zij als achtste op het Nationaal
kampioenschap vrij springen. Momenteel
springt zij onder Alice Debaney Clero de
pannen van het dak. Abdel Said heeft ook
een zeer talentvolle nakomeling van Phin
Phin onder het zadel. Met deze Avenir (mv.
Flamingo) was hij onder andere actief
tijdens de Wereldbeker in Londen afgelopen december. Omer Karaevli en zijn
Urona (mv.Voltaire) bereikten ook al het
hoogste niveau en daarnaast springt Top
Secret (mv.Cadmus) met Christian
Schranz internationaal. Ook hebben al een
aantal nakomelingen zich op de keuringen
goed gepresenteerd. Zanory T (mv.
Zelhem) was in 2007 reservekampioen op
de Nationale merriekeuring. Bij de oudere

merries werd dat jaar Utamara TH (mv.
Mytens xx) achtste. Phin Phin kinderen zijn
over het algemeen laatbloeiers. “Met Phin
Phin-afstammelingen moet je geduld
hebben, en ze rustig opleiden. Bij jonge
paarden is het oranje lint niet belangrijk,
en vanwege het karakter van de kinderen
van Phin Phin is het extra belangrijk de tijd
te nemen voor de opleiding”, vertelt Johan
Venderbosch.
Phin Phin heeft een index van 146 en
daarbij een betrouwbaarheid van 87 %. De
fokwaarde vrij springen is 112, wat zeer
hoog is. Zijn sterpercentage is 51 %. Uit
de indexen is te lezen dat hij groot fokt,
plus 2,8 cm, veel front geeft, met weke
lendenen en zwaar beenwerk. Zijn nakomelingen staan goed in het rechthoeksmo-

Succevolle kinderen
Het Grand Prix springpaard Tin Tin (mv.
Cassini) is geboren in het jaar dat Phin
Phin in Nederland werd goedgekeurd, en
komt daarmee niet uit zijn officiële eerste
jaargang. Als jong paard al viel deze
merrie op in de merrietest met een 9 voor

Momenteel de opvallendste nakomeling van Phin Phin is Avenir (mv.Flamingo). Onder Abdel Said behaalde hij
goede resultaten in onder andere Londen, Birmingham, Moorsele, Assen en Maastricht.
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Internationale
springpaarden
Avenir (mv.Flamingo) ruiter: Abdel Said
Tin Tin (mv.Cassini) ruiter: Alice Debaney Clero
Phinox (Unstar, mv.Lucky Boy xx) ruiter: Dieter
Köfler
Urona (Urayah VDS, mv.Voltaire) ruiter: Omer
Karaevli
Utah (BWP mv.Shah x) ruiter: Philippa Dobbey
Top Secret (To Red F.D., mv.Cadmus xx) ruiter:
Christian Schranz
Vedette van Spieveld (BWP mv.Capitol) ruiter:
Yannick Martin

del. Al met al lijkt hij dus te passen op
merries die meer formaat en lengte
kunnen hebben. Daarbij moeten ze wel
over een goede lendenpartij beschikken.
Tijdens de huldiging in Den Bosch was te
zien dat de Phin Phin nakomelingen over
goede, scherpe modellen beschikken.

Ultimo
Uit de eerste jaargang van Phin Phin in
Nederland werd zijn zoon Ultimo, ook in

eigendom van De Radstake, goedgekeurd.
Deze voshengst uit de keur preferente
Irence (v.Burggraaf) met daarachter de
volbloed Cadmus, heeft een speciale plek
in het hart van de bevlogen hengstenhouder. “Ultimo is een typische Phin Phin,
langgelijnd met een mooi type. Ik ben
helemaal gek van hem, het is een paard
naar mijn hart. Ik denk dat hij de fokkerij
veel kan gaan brengen. Ultimo is erg
nuchter, dat heeft hij denk ik van Burggraaf meegekregen, net als zijn vermogen.
De beweging en de lossigheid, die heeft
hij weer van Phin Phin. Zijn eerste kinderen zijn nog jong maar ze lijken goed. De
komende jaren zal hij zich moeten waarmaken in de fokkerij.” En inderdaad, zijn
eerste kinderen hebben niet teleurgesteld.
Zijn dochter Aviana (mv.Karandasj) was de
overtuigende kampioene van de Nationale
Merriekeuring in 2008. Daarnaast wist zij
zich in dat jaar op de derde plek te nestelen bij het kampioenschap vrij springen,
tussen haar drie verwanten, de eerdergenoemde dochters van Chin Chin. Aminique (mv.Le Mexico) wist de zevende plek
te behalen in de finale. Ook Aviana’s volle
zus, Boviana, werd uitgenodigd voor de

NMK en eindigde op de vijfde plaats. Een
andere Ultimo-dochter, B.Triomf (mv.Le
Mexico), behaalde de derde stek in de
finale en Beau-Jendy (mv.Libero H) de
zesde. Dat zijn nog eens veelbelovende
eerste jaargangen.

Waardering
Traditiegetrouw werd ook tijdens de laatste hengstenkeuring bekend gemaakt
welke hengsten het keurpredikaat mochten ontvangen. Voor De Radstake was dat
dit jaar een heuglijke gebeurtenis, maar
liefst twee van hun hengsten gaan voortaan als keurhengst door het leven. Naast
Phin Phin is dat Tangelo van de Zuuthoeve. Tijdens de huldiging bedankte de familie Venderbosch Roelof Bril als de ‘ontdekker’ van beide hengsten. “De fokkerij kan
niet zonder de sport en andersom ook
niet. Roelof is Phin Phin’s ontdekker en
mede-eigenaar; zo gaan sport en fokkerij
hand in hand. Dat is wel een beetje mijn
slogan. Zo moet het ook zijn en dat komt
in het geval van Phin Phin mooi naar
voren”, aldus Johan.
Ondanks de hoge index die Phin Phin
vorig jaar al had en de prestaties van zijn

Uit de eerste jaargang van Phin Phin in Nederland werd zijn zoon Ultimo goedgekeurd. Op reeds jonge leeftijd weet hij zich al te onderscheiden in de fokkerij ten opzichte
van leeftijdsgenoten en zelf springt hij op nationaal niveau.
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In 2007 behoorde Phin Phin-dochter Utamara TH (mv.Mytens xx) tot de betere oudere merries tijdens de Nationale Merriekeuring.

kinderen, kwam het keurschap voor Johan
toch nog enigszins als verrassing. “Zijn
eerste en tweede jaargang in België deden
het erg goed en als je ziet wat hij ook in
Nederland doet, dan zat het er een keer in
dat hij keur zou worden. Maar nu al, dat
hadden we toch niet direct verwacht. Maar
hij maakt zich gewoon waar in de fokkerij.
Dit is ook een waardering voor de fokkers,
dat zij de keuze maakten voor Phin Phin
en inzagen dat hij in staat is goede dingen
te doen. Ook voor hen is het mooi dat hij

nu keur is, dit geeft toch een extra waarde aan de veulens. Voor ons betekent het
keurpredikaat toch een waardering voor
het inzicht en vertrouwen dat we in de
hengst hadden. Het geeft toch een warm
gevoel, die waardering voor onze visie.”
Wat betreft de toekomst van de hengst,
nu hij ook het keurpredikaat draagt, durft
Johan wel zijn hoop uit te spreken. “Ik
hoop dat de fokkers nu nog meer inzien

dat de hengst tot goede dingen in staat is
en ze hem gericht zullen inbrengen in de
fokkerij. We hopen uiteraard dat dit zijn
vruchten zal afwerpen en hij meer gaat
dekken, dat is hij waard. Als station
hebben we een hele goede hengst aan
Phin Phin. Hij wil altijd dekken, is gemakkelijk in de omgang en heeft goed sperma. We hopen nog lang van hem te
mogen genieten!”

Merrietesten
Twice as Nice (mv.Oldenburg) 75 punten IBOP
Tin Tin (mv.Cassini) 74 punten oude merrietest
(9 voor vermogen, 8 voor techniek)
Utamara TH (mv.Mytens xx) 75,5 pnt IBOP
Victriomf (mv.Peter Pan) 75,5 pnt IBOP
Vaviana (mv.Calvados) 75 pnt IBOP
Werettie (mv.Irco Polo) 76 pnt IBOP
Zita (mv.Wellington) 80,5 pnt merrietest
Zephyrus (mv.Germus R) 82 pnt IBOP
Zillana (mv.Aurelio) 75 pnt merrietest
Zidante (mv.Legaat) 77 pnt IBOP
Zamira (mv.Lux) 75 pnt IBOP
Adisa (mv.Lux) 79 pnt IBOP
Aranka (mv.Burggraaf) 78 pnt IBOP
Het reservekampioenschap tijdens de NMK 2007 ging naar Zanory T (Phin Phin x Zelhem).
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