GOEDGEKEURD

Rousseau

De keur verklaarde kampioenenmaker
HENGSTEN

Begin dit jaar werd de imponerende Ferro-zoon Rousseau voor het
voetlicht gehaald op de KWPN Hengstenkeuring in ‘s-Hertogenbosch.
Met zijn opvallende fokkerijresultaten heeft de kampioenenmaker het
keurpredicaat verdiend. Zijn loopbaan kenmerkt zich door vele
hoogtepunten en hoewel hij al tien jaar in Amerika staat, heeft hij
een duidelijke invloed op de Nederlandse fokkerij uitgeoefend.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS E.A.

Nicolette
van Leeuwen:

“Mijn doel was
om Rousseau
groot te maken,
maar zijn impact
op mijn carrière
was ook enorm”
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A

ls je het terrein van Hassler Dressage
in Chesapeake City, Maryland USA,
oprijdt, kan het je niet ontgaan; Bij de
entree staat een prachtig bronzen
beeld van Rousseau. Een eerbetoon van zijn
eigenaren Scott en Susanne Hassler voor de
hengst die zo veel voor hen betekent. Zij wisten
de Ferro-zoon als driejarige op de KWPN Select
Sale, voor hun toenmalige werkgever Hilltop
Farm vast te leggen. Ook voor anderen heeft
Rousseau een belangrijke rol gespeeld.

Bijzonder veulen
Fokker Jas Haak (85) uit het Zeeuwse Philippine
is begin februari aanwezig op de KWPN
Hengstenkeuring in ‘s-Hertogenbosch. Middels
een showblok met succesvolle nakomelingen
wordt stilgestaan bij het welverdiende keurpredicaat van Rousseau. Op 8 juni 1998 zag
Rousseau (Ferro uit Zsuzsa ster sport-dres prest
v.Roemer) in zijn stallen het levenslicht. Hij
verkoopt het bloedmooie veulen in het najaar
van 1998 via de Prinsjesdagveiling, waarna hij
in handen komt van Jan Lamers en wijlen
Adriaan van de Goor. Zij laten hem twee jaar
later klaarmaken voor de hengstenkeuring door
Grand Prix-dressuuramazone Nicolette van

Leeuwen die zich destijds al had gespecialiseerd
in het keuringsklaar maken. “In die tijd richtte
ik me op zowel de sport als het klaarmaken voor
de keuringen en had ik meerdere jonge hengsten
in training. Rousseau was toen al bijzonder mooi
en toonde in het werk gelijk zijn fijne manier
van bewegen, met daarin veel balans en
elasticiteit. Zijn superkarakter viel ook op, maar
hij was niet de meest spectaculaire hengst die ik
klaarmaakte. Zo had ik ook Rhodium in training
en die was in eerste instantie opvallender.
Rousseau bleef zich wel continu positief
ontwikkelen, ook vanwege zijn geweldige
instelling”, blikt Van Leeuwen terug. De
Ferro-zoon wordt uitgenodigd voor de tweede
bezichtiging in ‘s-Hertogenbosch en brengt het
daar tot de kampioenskeuring. De rapportage
die daar gemaakt wordt, spreekt van een extra
gemodelleerde hengst met een fantastische
rompbouw, correct fundament en bijzondere
uitstraling. Hij eindigt als zevende, maar blijkt
vervolgens de absolute uitschieter in de eerste
editie van de KWPN Select Sale.

Topprijs voor tophengst
Met een prijs van 300.000 gulden komt
Rousseau in handen van Scott en Susanne

Nadat Nicolette van
Leeuwen Rousseau had
klaargemaakt voor de
hengstenkeuring kwam
ze tot uitstekende
resultaten in de jongepaardenwedstrijden. Zo
won het duo zilver op
het WK bij de
vijfjarigen.
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Hassler, uit naam van hun werkgever Hilltop
Farm. Het doel was om een beloftevolle
KWPN-hengst naar Amerika te halen ten
behoeve van het fokkerijprogramma van de
Hilltop Farm. “Elke ronde raakten we meer
onder de indruk van Rousseau’s natuurlijke
zelfhouding, zijn atletische lichaamsgebruik en
zijn elastische en gedragen gangen. We dachten
ook dat hij goed zou passen bij de andere
bloedlijnen in ons fokprogramma. Toen we
voorafgaand aan de veiling Rousseau in de stal
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opzochten, stapte onze achtjarige dochter de
stal in. Ze aaide hem onder zijn deken en hij
rook zachtjes aan haar hoofd. Ook vandaag de
dag is hij nog de meest vriendelijke hengst die je
je kunt indenken”, vertelt Susanne Hassler jaren
na deze memorabele aankoop. “Ik heb Scott en
Susanne in ‘s-Hertogenbosch ontmoet en we
spraken af dat ik hem nog een tijdje op stal
mocht houden om hem voor te bereiden op het
verrichtingsonderzoek. Bij goedkeuring was het
plan dat hij daarna vlot naar Amerika geëxporteerd zou worden, maar dat verliep allemaal wat
anders”, glimlacht Nicolette van Leeuwen die
nog altijd warme herinneringen heeft aan
Rousseau.

Glansrijk geslaagd
In het verrichtingsonderzoek komt de hengst
met de hoogste totaalscore naar voren en scoort
hij onder meer achten voor de galop en aanleg
als dressuurpaard. In het rapportage wordt de
Ferro-zoon geroemd om zijn grote bereidheid
tot werken, goede houding en takt in beweging,
en talent om te sluiten. Scott en Susanne krijgen
daardoor vanuit Nederland heel veel mailtjes,
want de fokkers willen Rousseau graag gebruiken voor hun merries. Als hij direct naar
Amerika zou vertrekken, was hun kans verkeken. Het dekseizoen is op dat moment al vergevorderd, dus stemmen de eigenaren in om de
latere keurhengst nog een tijd in Nederland te
laten staan. “Dat was mijn grote geluk, en naar
later zou blijken ook het geluk voor vele fokkers
in Nederland. Hengstenhouder Piet Kuijpers

3
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Sportcarrière
Pas begin 2006 verhuist Rousseau daadwerkelijk
naar Amerika, al gingen daar een aantal
prachtige sportsuccessen aan vooraf. Zo wint de
hengst met Nicolette als vierjarige de Pavo Cup
en vervolgens de hengstencompetitie. Als
vijfjarige behaalt hij zijn grootste succes: het
winnen van de zilveren medaille op het WK voor
jonge dressuurpaarden. Datzelfde jaar wordt hij
ook nog tweede in de Pavo Cup. Inmiddels is de
hengst al deels verkocht aan de Amerikaanse
stoeterij Harmony Horses, die hem later
helemaal overneemt van Hilltop Farm. Het
management blijft in handen van het echtpaar

ROUSSEAU

HENGSTEN

Hassler. Als zesjarige, vlak voor de finale van de
hengstencompetitie, verhuist de hengst naar
hengstenstation Pape in het Duitse Hemmoor.
Met name vanwege zijn opvallende prestatie op
het wereldkampioenschap in Verden ontstaat er
ook vanuit Duitsland veel interesse voor de
Ferro-zoon. “Het was een supermooie tijd met
Rousseau. Mijn doel was om hem groot te
maken, maar zijn impact op mijn carrière was
ook enorm. We hebben goede resultaten
geboekt en mede daardoor heeft Rousseau heel
veel voor mij betekend. Ik heb hem, vanaf dat
hij tweeënhalf jaar oud was, tot zijn zesde jaar
onder mijn hoede gehad en er veel energie
ingestoken. Dat alles dan zo verloopt en hij zich
zo geweldig is blijven ontwikkelen, zeker ook als
fokhengst, is een prachtige beloning. Hij heeft
op alle fronten voor goede resultaten gezorgd en
ik ben nog steeds trots op hem”, aldus Van
Leeuwen. Ook voor hengstenhouder Piet
Kuijpers was de hengst van grote betekenis.
“Zijn bloedvoering sprak me direct aan en
hoewel we met Osmium al een Ferro-zoon op
het station hadden, wilde ik Rousseau graag ter
dekking aanbieden. Toen ik hoorde dat de

had contact opgenomen en zodoende kon
Rousseau bij mij blijven staan en bij hem
dekken. Dat verliep heel goed en de eigenaren
gaven ons al het vertrouwen.” Zodoende werd
besloten hem ook na het dekseizoen, waarin
Rousseau gelijk een goed aantal merries te
bedienen krijgt, voor de verdere opleiding bij
Nicolette van Leeuwen te laten staan.

1. Happyness
(mv.Houston), in
eigendom van Laurens
van Lieren, won recent
met Lynne Maas de Pavo
Cup en wordt nu verder
opgeleid voor de
dressuursport.
2. Een van de opvallende
nakomelingen van
Rousseau is Zippo,
waarmee Patrick van
der Meer successen
boekt op internationaal
Grand Prix-niveau.
3. Rousseau is vader van
maar liefst drie
kampioenshengsten op
rij. Ampère bracht het
vervolgens ook tot
verrichtingstopper en
heeft al een goede
bijdrage aan de fokkerij
geleverd.
4. Onder Mario van
Orshaegen wordt de
Rousseau-zoon Wilco V
verdienstelijk op
internationaal Grand
Prix-niveau uitgebracht.

FERRO x ROEMER
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Dressuur

laag

93%

142

hoog

Exterieur

laag

95%

107

hoog

Vrij bewegen

laag

95%

108

hoog

OC-gezondheid

laag

-

n.v.t.

hoog

Stokmaat

klein

95%

105

groot

Rousseau staat op de dressuurindex genoteerd met een score van
142, bij een betrouwbaarheid van 93 procent. Op zijn exterieurvererving scoort hij 107 en voor het vrij bewegen 108, beiden bij een
betrouwbaarheid van 95 procent. Rousseau vererft rechthoeksmodel
(90), een verticale halsvorm (84), een wat strakke rug (92) en een
lange croupe (91). Qua beweging valt op dat de hengst in draf veel
ruimte (92), kracht (94) en balans (92) vererft. Ook de afdruk in
galop is krachtig (94). Qua stokmaat vergroot Rousseau iets (105).
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OPVALLENDE NAKOMELINGEN

• Zippo (mv.Haarlem) IDP Grand Prix met Patrick van der Meer
• Wilco V (mv.Centauer Z) IDP Grand Prix met Mario van Orshaegen
• Zamacho Z (mv.Rossini) IDP Grand Prix met Jill Huijbregts
• Watoeshi (mv.Lancet) NDP Grand Prix met Nicky Broxterman
• Zeta (mv.Junior STV) NDP Grand Prix met Alix Curry
• Winston (mv.Balzflug) NDP Grand Prix met Monique Pisart
• Zafriq de Jeu (mv.Jazz) NDP Lichte Tour met Philipp-Colin Tusch
• Zanzibar (mv.Inspekteur) IDP Lichte Tour/Young Riders
• W.Esther de Jeu (mv.Jazz) NMK en NDP Lichte Tour
• Wamberto (mv.Voltaire) kampioen HK 2006, KWPN-NA goedgekeurd
• Zjengis Khan (mv.Rubinstein I) goedgekeurd KWPN en NDP Lichte Tour
• Zagreb/Blue Hors Zack (mv.Jazz) kampioen HK 2007
• Ampère (mv.Flemmingh) kampioen HK 2008, goedgekeurd KWPN
• Zenon (mv.Whinny Jackson) goedgekeurd KWPN

Focus op fokkerij
Piet Kuijpers:

“Met zijn eigen
kwaliteiten en
bloedvoering
sprak Rousseau
me direct aan.
Dat tezamen
met zijn goede
karakter maakt
hem een
fantastische
vererver”

Behalve zijn bevruchtend vermogen, zijn ook de
kwaliteit en het karakter van Rousseau de
hengstenhouder bijgebleven. “Rousseau had 100
procent een goed karakter. Niet alleen onder het
zadel, maar ook in de omgang en bij het dekken.
Dat karakter zien we ook bij zijn nakomelingen
terug. Evenals het goede achterbeen dat
Rousseau zelf duidelijk van Ferro heeft meegekregen”, blikt Kuijpers terug. Met het vertrek
naar Duitsland komt de focus volledig op de
fokkerij te liggen. In 2006 vertrekt Rousseau
naar Amerika en nu verblijft hij in Riveredge in
Chesapeake City, de accommodatie van Harmony Sporthorses. Daar dekt hij jarenlang zo’n
100 merries per seizoen, wat hem voor Amerikaanse begrippen een zeer populaire hengst
maakt. Thuis wordt Rousseau doorgetraind tot
Grand Prix-niveau, al is hij nooit meer uitgebracht in de sport. “Hij heeft zelf een heel mooie
techniek van piafferen en passageren. Het is
leuk om dat terug te zien bij zijn nakomelingen
die inmiddels op het hoogste niveau presteren.
Ons doel is altijd geweest om Rousseau fit en
happy te houden, en aangezien hij een populaire
fokhengst was wilden we hem niet overvragen
door ook nog een intensieve sportcarrière na te
streven”, licht Susanne Hassler toe.

Succesvolle nazaten
In het showblok op de KWPN Hengstenkeuring
verschenen zijn nakomelingen Wousseaudonja
(Marieke Pijnenburg), Watoeshi (Nicky

HENGSTEN

Amerikaanse eigenaren hem mogelijk nog een
tijd in Nederland wilden houden, heb ik gelijk
contact opgenomen. Binnen twee dagen was het
geregeld. Ik woon 20 minuten van Nicolette af
dus dat was een perfecte combinatie. Rousseau
heeft geweldig werk gedaan, hij dekte 1.000
merries in vier seizoenen.”

Broxterman), Zippo (Patrick van der Meer) en
Eventz Zamacho Z (Jill Huijbregts) in de ring.
Het zijn enkele voorbeelden van zeer succesvolle nakomelingen van Rousseau in de sport.
Op de keuringen zorgt de hengst ook voor
opvallende resultaten. Met achtereenvolgens
Wamberto, Zagreb (later: Blue Hors Zack) en
Ampère levert hij driemaal de kampioenshengst op rij. Nog altijd een unicum! Ampère
slaagt vervolgens met een topscore in het
verrichtingsonderzoek, waar hij de veelzeggende bijnaam ‘professor’ krijgt. Naast Ampère
zijn bij het KWPN zijn zonen Zenon
(mv.Whinny Jackson) en Zjengis Khan
(mv.Rubinstein I) goedgekeurd. Laatstgenoemde presteert nu op Lichte Tour-niveau met
Laila Smits. De opvallende KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Dorado (v.Krack C) komt
uit een moeder van Rousseau. Zijn rechtstreekse zoon Blue Hors Zack heeft bij het KWPN
zonen Golden Gate en I’m Perfect STH
goedgekeurd gekregen. Van Ampère dienen
zonen Electron, Fellini en Franklin de fokkerij.
Op de merriekeuringen wisten onder andere de
Rousseau-merries Violita, Wodora, Walzertakt,
Whiffit, Zonnefony, Zippy Top T en Lichte
Tour-merrie W.Esther de Jeu de Nationale
Merriekeuring te bereiken. Tot en met 2015
zijn er 932 nakomelingen bij het KWPN
geregistreerd. Van de 249 aangeboden dochters
worden er 66 ster, zestien keur en 41 elite. Vijf
dochters zijn reeds preferent, twaalf slagen
voor merrietest en 44 voor IBOP. 41 dochters
hebben het sportpredicaat op zak.

Welverdiend pensioen
In het voorjaar van 2015 wordt bekend gemaakt
dat Rousseau terug is getrokken uit de fokkerij.
Hij is volgens zijn eigenaren niet langer fit
genoeg om te dekken. “Sinds enige tijd hebben
de fysieke stress van jarenlang dekken en een
scheur in de meniscus tot gevolg dat Rousseau
niet langer comfortabel kan dekken”, verklaart
Susanne Hassler in een persbericht. “Met het
welzijn van de hengst in ogenschouw genomen
hebben we in overleg met de eigenaren, John en
Leslie Malone van Harmony Sporthorses,
besloten dat het tijd is voor een welverdiend
pensioen voor Rousseau.” Er is nog wel diepvriessperma beschikbaar in Amerika en in
Nederland van de waardevolle keurhengst
Rousseau, die in zowel binnen- als buitenland
een uitstekende reputatie geniet als vererver.
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