ONTMOETEN

Rousseau preferent

Van veelbelovend
sportpaard naar
mondiale vererver
Net als bij zijn naamgenoot, de Zwitsers-Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau, valt de
nalatenschap van de Ferro-zoon Rousseau respectabel te noemen. De sinds kort preferente hengst
weet zich in de fokkerij niet alleen te onderscheiden met een aanzienlijk aantal Grand Prix-nazaten.
Zijn zonen, waaronder voormalig hengstenkeuringskampioenen Ampère en Blue Hors Zack, leverden
ook al een behoorlijke hoeveelheid goedgekeurde hengsten.
Tekst: STEEF ROEST — Beeld: DIRK CAREMANS

“Z

o’n veulen heb ik nog nooit op stal
gehad”, roept fokker Jas Haak
enthousiast in de keuken van zijn
woonhuis in het Zeeuwse Philippine. Alles is
evenredig aan de bruine Ferro-zoon, die op dat
moment nog geen uur oud is. “Tegen mijn
dochter zei ik meteen: ‘Als ik ooit een goed
gekeurde hengst fok, moet het deze zijn’. Daar
moet je geluk bij hebben, want ergens vond ik
Rousseau’s moeder maar een doorsnee merrie.
Ze was wel mooi langgelijnd, in het bezit van
een heel best karakter en goede gangen, maar ze
neigde wat richting het Gelderse type.”

Zsuzsa
Haak kiest voor Ferro omdat hij op dat moment
doorbreekt in de internationale dressuursport.
Zijn merrie, de ster prestatie sportmerrie
Zsuzsa stamt af van Roemer, een hengst waar
Haak altijd gek van is geweest. “Het is jammer
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dat Roemer zo vroeg naar Amerika is vertrokken. Ik had altijd het idee dat ze het daar beter
zagen dan wij in Nederland”, lacht de bevlogen
fokker die de laatste 40 jaar geen dag van de
KWPN Stallion Show heeft gemist. “Ik kon
Zsuzsa van de familie Stokkermans uit Udenhout kopen, omdat ze zo groot was op twee
jarige leeftijd. Haar goede karakter en sterke
achterbeengebruik heeft ze duidelijk door
gefokt. Dat zijn wel twee zaken waar we in
Nederland op moeten letten. Bepaalde stammen
fokken moeilijke karakters, een dressuurpaard
moet wel de rust kunnen bewaren. Daarom heb
ik verschillende keren met Duitse hengsten
gedekt.”

Merrieveulen
Na de als Rambo geboren Rousseau volgt er nog
een volle broer van de preferente hengst. De
familie Haak wil graag nog een merrieveulen bij

Zsuzsa fokken, maar rhino gooit roet in het
eten. Met Pandora, een halfzus van Rousseau,
wordt de stam voortgezet, maar deze Jazz-
dochter is uiteindelijk verkocht. Uit haar staat
nog wel Grandora (v.Special D), al wordt daar
niet mee gefokt. “Tot een paar jaar geleden heb
ik nog wel geprobeerd om een goede Rousseaumerrie te vinden, maar het lukte niet om er één
te vinden die goed genoeg was. Nu fokken we
nog met een merrie uit de stam van de KWPNhengst Galaxie”, vertelt de 87-jarige Zeeuw.

KSS-topper
Haak verkoopt het fraaie hengstveulen via de
Prinsjesdag Veulenveiling. Het zijn Jan Lamers
en wijlen Adriaan van de Goor die brood zien in
de Ferro-nazaat. Nicolette van Leeuwen maakt
de hengst klaar voor de KWPN Stallion Show en
daar eindigt de hengst op de zevende plaats in
de kampioenskeuring. In de allereerste editie
van de KWPN Select Sale wordt Rousseau
wederom geveild. De Amerikaanse Hilltop Farm

heeft 300.000 gulden over voor de hengst die
later in het verrichtingsonderzoek naar de
hoogste totaalscore loopt. De hengst blijkt in
trek bij de Nederlandse fokkers en dat doet de
Amerikaanse eigenaren besluiten om de bruine
Ferro-zoon wat langer in Nederland te houden.
Rousseau blijft op stal bij Nicolette van
Leeuwen en hij pakt zijn opleiding goed aan.
Zijn goede karakter, fraaie model en sterke
bewegingen met een goed achterbeengebruik
maken Rousseau een opvallende verschijning
onder het zadel.

De levensloop van de
preferente Rousseau
(v.Ferro) kent zowel in de
sport als in de fokkerij
alleen maar
hoogtepunten.

Een absolute droom
Als vierjarige loopt de complete hengst naar de
overwinning in de Pavo Cup. “Een absolute
droom!”, jubelde gastamazone Lisa Wilcox na
het overrijden. Hoewel het inmiddels zestien
jaar geleden is dat de Amerikaanse amazone
plaatsnam in het zadel, kan zij de voorname
Ferro-zoon nog goed voor zich halen: “Rousseau
had op jonge leeftijd al zoveel balans dat ik niet
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anders kon dan hem met de ultieme tien belonen.
Hij was op vierjarige leeftijd al in staat om
arbeidspirouettes te draaien en ook de laterale
buiging was in beide richtingen al fantastisch.
Rousseau had een heel fijne verbinding en zat
bovendien geweldig. Ik zou hem vandaag de dag
nog steeds met dat cijfer belonen. Zeker als je
hem vergeleek met zijn leeftijdsgenoten, was hij
heel bijzonder. Deze hengst blonk niet alleen uit
in karakter en rijdbaarheid, maar had ook nog
eens drie heel goede gangen. Ik had het idee dat
hij zich heel makkelijk liet ontwikkelen tot een
Grand Prix-paard dat internationaal goed mee
kon draaien.”

Uitzonderlijke galop
Niet alleen Lisa Wilcox laat haar enthousiasme
merken, ook de andere gastruiter, Stefan van
Ingelgem, beloont Rousseau met het hoogste
cijfer. “Rousseau was een zalig paard om te
rijden”, blikt de Belg terug. “Hij had drie zeer
goede basisgangen. Vooral zijn galop was
uitzonderlijk; altijd bergop, altijd in de juiste
drietakt. De stap was goed en in draf had hij
een sterk achterbeen. Rousseau combineerde
dat met een zeer goed karakter. Ik kon niet
alleen zijn aanleg voelen, hij wilde het ook
doen voor de ruiter. Op dat moment wisten
we nog niet dat hij zo zou vererven. Ik ken
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 okker Jas Haak na de
F
geboorte van Rousseau:

“Als ik ooit een goed
gekeurde hengst fok,
moet het deze zijn.”

Torenhoge scores loopt
Zippo niet, maar hij is
onder Patrick van der Meer
al wel een jarenlange
stabiele factor voor de
Nederlandse dressuur.

OPVALLENDE NAKOMELINGEN OP
GRAND PRIX-NIVEAU
W
 ilco V (mv.Centauer Z) Mario van Orshaegen (BEL)
W
 atoeschi (mv.Lancet) Carlijn Huberts (U25) en Nicky Broxterman (GP)
W
 inston (mv.Balzflug) Monique Pisart
W
 ousseaudonja (mv.Balzflug) Marieke Pijnenburg
B lue Hors Zack (mv.Jazz) Daniel Bachmann Andersen (DEN)
Z odiac MW (mv.Amethist) Megan Lane (CAN)
H
 orses2Fly Zandokan SMH Laura Zwart
Z ambique (mv.Farrington) Marjolein Burgers
Z amacho (mv.Rossini) Jill Huijbregts
Z anzibar (mv.Inspekteur) Jeroen Hamelink
Z ilverstar (mv.Rossini) Intermediaire II met Chris von Martels (CAN) en Young
Riders met Lisanne Zoutendijk
Z ippo (mv.Haarlem) Patrick van der Meer
A
 ttent (mv.D-Day) Debby Groeneveld

verschillende jonge Rousseau’s en ook een
aantal met deze hengst in de moederlijn. Dat
zijn paarden die zich goed laten bewerken en
met voldoende souplesse en een goed achterbeengebruik bewegen. Zelf heb ik Rousseau’s
Topas getraind tot op Grand Prix-niveau,
waarna hij via de Excellent Dressage Sales is
verkocht.”

GOEDGEKEURDE
ZONEN
Zjengis Khan (mv.Rubinstein I)
Zenon (mv.Whinny Jackson)
Blue Hors Zack (mv.Jazz)
A mpère (mv.Flemmingh)

WK-zilver
Als vijfjarige gooit de hengst hoge ogen op het
WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. De
zilveren WK-medaille blijkt echter niet genoeg
om ook de overwinning in de Pavo Cup zeker
te stellen. Juryleden Tineke Bartels en Ellen
Bontje konden na het overrijden niet kiezen
tussen de Jazz-zoon Robin Hood, die een
elektrisch en energiek gevoel gaf en de
vergevorderde africhting van Rousseau. Beide
paarden worden met een 9,5 gewaardeerd en
dat betekent dat de voorsprong die Robin
Hood voor het overrijden al had opgebouwd
bepalend was voor de plaatsing.

GOEDGEKEURDE
KLEINZONEN
Blue Hors Zack deed eerst
goede zaken in de Deense
en KWPN-fokkerij.
Momenteel is hij
succesvol onder Daniel
Bachmann Andersen en
behaalden zij een mooie
zevende plaats in de
wereldbekerfinale.

Dorado (Krack C x Rousseau)
Electron (Ampère x Fidermark)
Franklin (Ampère x Ferro)
F ellini (Ampère x Jazz)
Golden Gate (Blue Hors Zack x OO Seven)
Glock’s Zonik (Blue Hors Zack x Romanov)
I’m Perfect STH (Blue Hors Zack X Fidertanz)
Intro K (Apache x Rousseau)
Joyride (Ampère x Jazz)
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Periode in Duitsland
Een jaar later, vlak voor de finale van de
hengstencompetitie, vertrekt Rousseau naar
Duitsland. Inmiddels is de bruine hengst al voor
verschillende Duitse stamboeken goedgekeurd
en zijn eigenaren willen hem graag beschikbaar
stellen voor een brede groep fokkers. De sport
blijft vanaf dat moment buiten beschouwing, al
is de hengst nog wel tot Grand Prix-niveau
afgericht en liet hij een mooie piaffe en passage
zien. Of dat voor de sport een gemis zou zijn,
zullen we nooit weten. Wel zeker is dat de
hengst in de fokkerij alle verwachtingen
waarmaakte. Drie jaar op rij levert Rousseau de
kampioen van de KWPN Stallion Show, een
prestatie die nooit meer geëvenaard is. Wamberto (mv.Voltaire) wordt goedgekeurd bij het
KWPN-NA, Blue Hors Zack (mv.Jazz) heeft in
Denemarken een stempel op de fokkerij gedrukt
en ook Ampère heeft binnen en buiten Nederland veel goedgekeurde zonen nagelaten.
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Ampère was de derde
opeenvolgende Rousseaunazaat die gehuldigd
werd als kampioen van de
KWPN Stallion Show.

Sportieve nazaten
“Hoe zwakker een lichaam is, hoe meer het eist;
hoe sterker het is, hoe meer het gehoorzaamt”,
is een uitspraak van de Zwitsers-Franse filosoof
Rousseau. Voor de nakomelingen van zijn
preferente naamgenoot gaat dat ook op. We zien
veel van zijn nazaten terug in de sport en
opvallend is dat zij niet alleen met het juiste
lichaam gezegend zijn, zij hebben ook het
karakter om het voor de ruiter te doen. Rousseau bracht een heel aantal nakomelingen die in
de zwaarste dressuurklasse zijn uitgebracht. Het
bekendste Nederlandse voorbeeld is Zippo van
Patrick van der Meer. Internationaal loopt de
vosruin niet naar podiumplaatsen, maar op zijn
degelijke africhting verkreeg hij wel al een
startplaats op een aantal internationale
kampioenschappen. De eerder genoemde Blue
Hors Zack maakte het afgelopen jaar een flinke
opmars en lijkt komend seizoen in de race voor
een Deense teamplaats.

GENETISCH PROFIEL ROUSSEAU
GENETISCH PROFIEL
Dressuur
Springen
Exterieur
Vrijbewegen
Vrijspringen
OC-gezondheid (GFW)
Stokmaat

BTBH.
94%
69%
96%
96%
56%
96%

***

**

*

Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Klein

Wereldwijde reputatie
Wie het terrein van het Amerikaanse
Hassler Dressage oprijdt, kan het bronzen
standbeeld van de inmiddels 20-jarige
hengst niet ontgaan. Sinds drie jaar is de
hengst teruggetrokken uit de fokkerij.
Het jarenlange dekken begon fysiek zijn
tol te eisen. Dankzij zijn eerste jaren in
Nederland en Duitsland, geniet de hengst
een wereldwijde reputatie als fokhengst
en kan hij nu van zijn welverdiende
pensioen genieten. •

GEMIDDELD
149
92
107
108
99
105

*

**

***
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Groot

VERERVING
De in 1998 geboren Rousseau heeft een fokwaarde van 149 met een betrouwbaarheid van 94 procent. De preferente hengst fokt een bovengemiddeld
exterieur en dito beweging, beiden met een betrouwbaarheid van 96 procent.
Qua stokmaat weet de hengst te vergroten (105) en qua model zien we paarden
die duidelijk in het rechthoeksmodel staan. De halslengte is zeer verticaal, ruim
voldoende van lengte en de hoofd-halsverbinding valt licht te noemen. De schoft
neigt naar de hoge kant. De schouderligging is schuin en het verloop van de rug
en lendenen is eerder strak dan week. De lengte van het kruis valt lang te
noemen. In beweging valt op dat de jonge Rousseau’s met veel ruimte en
souplesse, krachtig en gebalanceerd draven. De stap is voldoende van ruimte en
de galoppade is ruim, krachtig en kent veel draagkracht.

Jill Huijbregts bracht Zamacho Z (mv.Rossini) op zowel Grand Prix- als op U25-niveau naar aansprekende resultaten.
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