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ROUSSEAU

Van veilingtopper tot kampioenenmaker
In zijn jonge jaren veilingtopper
op de KWPN Select Sale
en deelnemer aan de kampioenskeuring, inmiddels uitgegroeid tot een
echt vaderpaard die kampioenen brengt.
Rousseau mag dan ‘de plas over’ zijn en
een stal in Amerika bewonen, zijn genetisch materiaal hoeven we niet te
missen. Drie van zijn zonen werden
inmiddels goedgekeurd bij het
KWPN en ook zijn dochters doen het

Jacob Melissen

bovengemiddeld.
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Nafok
Deelnemers Nationale veulenkeuring:
Wodora
7e bij merrieveulens 2003
Zodiac MW
2e bij hengstveulens 2004
Zilverstar
3e bij hengstveulens 2004
Asimone B
5e bij merrieveulens 2005
El Divo SK
2009

Deelnemers (halve) finale Pavo Cup
Plaats
Violita
25e
Warola
4e en beste merrie
Waitanghi
Wiebert B
18e
Willemijn
Winston
Wousseau
Winston V
Zerlinneke
12e in finale
Zidane
Zippo
Zargo
Zeyromie
Zewolde’s Oberon
Zeldzaam B
Zenon
Zjengis Khan
Zambesi
Goedgekeurde zonen
Ampere
Zenon
Zjengis Khan

Het verhaal van Rousseau begint in
Zeeland, waar hij het levenslicht ziet in het
plaatsje Philippine bij fokker Jos Haak.
Deze kocht zijn moeder Zsuzsa als jong
paard. “Ik was op zoek naar een sportpaard voor mijn dochter en een fokmerrie
voor mezelf. De oude eigenaar van Zsuzsa
was bang dat zij te groot zou worden en
zette haar daarom te koop. Ze sprak me
meteen aan: daar stond nog eens echt
een paard. Ik kocht haar en heb haar als
tweejarige meteen bij de hengst gedaan,
omdat ik hoopte dat zij dan zou stoppen
met groeien. Na het veulenen is zij nog

Dirk Caremans

Deelnemers Nationale merriekeuring
Violita
3e op NMK 2005
Wodora
4e op NMK 2006
Walzertakt
10e op NMK 2006
Whiffit
13e op NMK 2006
W. Esther de Jeu
NMK 2006
Zonnefony
11e NMK 2007
Zippy Top T
12e NMK 2007

Tijdens de eerste KWPN Select Sale in 2001 was Rousseau de veilingtopper. Hij ging voor 300.000 gulden over
in Amerikaanse handen.

vier centimeter gegroeid en kwam uit op
een stokmaat van 1.73m.”
We praten over een merrie die geboren is
in 1981, afstammend van de hengsten
Roemer, Homerus en de volbloed Nicolas.
Het internationale dressuurpaard Nirvano
(v.Jazz x Cassis) komt ook uit de stam van
Rousseau, net als Orlando (T.C.N. Partout
x Uniform) en Sound of Music (Cocktail x
Uniform) die beide Lichte Tour geklasseerd
zijn. De stam gaf ook al vele Z-dressuurpaarden. Ook Sound of Music werd trouwens op de KWPN Select Sale verkocht.
“Zsuzsa was een grote merrie met een
klein beetje een Gelderse opdruk, hoewel
ze wel heel chique was. Ze had een superbest karakter, maar voor dingen als een
paraplu was zij wel bang. Maar toen mijn
dochter ging trouwen kon zij er zo met
haar trouwjurk bovenop gaan zitten, daar
gaf ze niks om”, vertelt Jos Haak.
Naast karakter beschikte de inmiddels
overleden Zsuzsa ook over kwaliteit in het
lopen. “Ze had in de draf een verschrikkelijk goede kadans en balans, ze liep altijd
precies hetzelfde. Zo mooi gelijkmatig en
zonder ooit een pas verkeerd te zetten.
Daarnaast was het een merrie met een
mooi langgelijnd model, die maat en bot
genoeg had.”
In eerste instantie werd zij voor de fokkerij
ingezet en kreeg veulens van de volbloed
Saros en de Ramiro-zoon Architect. Hierna
reed Haaks dochter Carla de merrie naar

het Z2-dressuur. “Ik dekte met een
volbloed omdat ik vond dat er wat meer
luxe in de nakomelingen mocht komen
dan de merrie zelf had. Maar haar kinderen waren te wisselend. Dat beviel mij niet
goed, dus ben ik toch weer naar de
KWPN-hengsten gegaan. Ferro deed het
op dat moment erg goed onder Coby van
Baalen in de dressuur. Blijkbaar bezat hij
dat wat nodig was om in de top mee te
draaien en daarom is bewust gekozen
voor het dekken met Ferro.” Zo kwam het
dat in 1998 Rousseau geboren werd, al
kreeg hij toen de naam Rambo mee. “Ik
wist gelijk dat dit een topper was. Ik kwam
de keuken binnen en zei tegen mijn dochter: ik heb er nog nooit zo een gefokt als
dat er nu in de box ligt.” Het jaar erop
werd een hengstveulen van Ferro geboren,
maar Haak wilde perse een merrieveulen
van Ferro uit Zsuzsa. Helaas is dit nooit
gelukt. “Het jaar na de volle broer van
Rousseau was zij weer drachtig van Ferro.
Er was rhino in de buurt, waardoor zij het
veulen verwierp, en natuurlijk was dit net
een merrie.” Hierna kreeg zij een longaandoening die bleef terugkomen en chronisch werd, waardoor zij uiteindelijk drachtig moest worden geëuthanaseerd. Haar
Jazz-dochter Pandora is de enige van de
vijf fokmerries van Jos Haak die uit de
stam van Rousseau komt. Pandora’s
Special-D-dochter was dit jaar kampioen
van Zeeland en mocht naar de Nationale
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Veilingpaard
Rousseau werd in zijn leven tweemaal
geveild. Als veulen op de Nationale Veulenveiling Prinsjesdag werd hij gekocht door
Jan Lamers. Deze bracht hem dan ook
voor op de hengstenkeuring. “Ik had en
heb nog steeds contact met hem”, aldus
Haak, “het was dus geen verassing dat
Rousseau naar de keuring zou gaan.” Toch
was het weerzien met zijn fokproduct wel

eindigde. In de rapportage hiervan staat dat
het ging om een extra gemodelleerde
hengst met een fantastische rompbouw,
een correct fundament en een bijzondere
uitstraling. Aansluitend aan de keuring werd
Rousseau de topper van de allereerste
KWPN Select Sale, bijna tien jaar geleden,
met een opbrengst van 300.000 in guldens.
Hoewel hij naar Amerika was verkocht,
bleef hij toch de eerste jaren in Europa. Hij
liep het verrichtingsonderzoek en werd
vlot goedgekeurd. Als vierjarige won hij de
Pavo Cup en was tweede als vijfjarige. In
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een verassing. “Ik zat met mijn dochter op
de tribune, zij had de catalogus op schoot.
Er waren veel goede Ferro’s dat jaar en die
van ons was nog niet geweest. Toen kwam
er een hengst binnen waarvan ik zei: die
keuren ze altijd, dit is een topper. Nou komt
die van ons er nooit meer door! Waarop
mijn dochter zei: Er staat anders wel jouw
naam onder als fokker! Ik had hem niet
herkend omdat ik zijn aftekeningen niet
goed onthouden had.”
Rousseau kwam in Den Bosch in de kampioenskeuring terecht, waar hij als zevende

Het grootste succes van
Rousseau onder het zadel was
het winnen van de
zilveren medaille op het WK
Verden in 2003.

Dirk Caremans
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Rousseau’s fokker Jos Haak uit Philippine en zijn dochter Carla tijdens de huldiging
op de KWPN Hengstenkeuring 2003.

Dirk Caremans

veulenkeuring. Nu is zij weer drachtig van
deze hengst.

Dirk Caremans

Fokwaarde
Arie Hamoen vertelt: “Rousseau heeft een index van 111 voor beweging,
maar ook voor exterieur met 93 % betrouwbaarheid. De hengst fokt groot
en hij heeft een sportindex van 133 voor dressuur met 88 % betrouwbaarheid, waarbij reeds 145 kinderen met een sportstand zijn geregistreerd. Hierop scoort hij bovengemiddeld.”
“Verder fokt de hengst duidelijk in het rechthoeksmodel, met een verticale
halsrichting en een lang kruis met een gemiddelde ligging, wat positief is.
Veel mensen hebben de indruk dat kenmerken hoog boven of ver onder de
(gemiddelde) 100 moeten zitten om ‘goed’ te zijn, maar bij bijvoorbeeld
kruisligging is dit niet het geval. Een zeer hellend kruis maar ook een zeer
plat kruis is voor een dressuurpaard niet positief. Rousseau heeft een sterpercentage van 47%, gemiddeld is dat 30 tot 40 procent.”
“Samengevat fokt Rousseau grootramig, en hij kan passen op een merrie
die wellicht veel bloed vertoont met bijvoorbeeld een te hellend kruis.
Mijns inziens heeft de hengst wel bloedmerries nodig die zeker geen kort
voorbeen hebben.”

Cup in 2008 de beste merrie, Violita was
als driejarige derde op de Nationale
Merriekeuring, en Wodora was naast
zevende van de Nationale veulenkeuring
van de merrieveulens in 2003 ook vierde
als driejarige. In het kader legt Arie
Hamoen uit wat de fokwaarde van Rousseau inhoudt.
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Hassler Dressage en Harmony
Sporthorses

Uit Rousseau’s eerste jaargang wist zich meteen Wamberto als kampioen van de hengstenkeuring te onderscheiden. Hij is in eigendom van Harmony Sporthorses in Amerika.

dat jaar, 2003, won hij de zilveren medaille
op het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden in Verden.

Unicum

Dirk Caremans

De daaropvolgende successen waren
vooral te danken aan zijn opvallende
kinderen. Uit zijn eerste drie jaargangen
wist hij meteen drie jaar achtereen de
kampioenen van de hengstenkeuring te
produceren in Wamberto, Zagreb (Blue

Hors Zack) en Ampère. Nooit eerder, maar
ook later gebeurde het niet meer dat een
hengst driemaal de kampioen leverde.
Ampère slaagde voor het verrichtingsonderzoek met de hoogste punten ooit gegeven in de dressuurrichting. Inmiddels zijn
drie van zijn zonen KWPN-gekeurd. Naast
Ampère (mv.Flemmingh) zijn dit Zenon
(mv.Whinny Jackson) en Zjengis Khan (mv.
Rubinstein I). Enkele andere successen
van zijn kinderen: Warola was op de Pavo

De Amerikaanse Susanne en Scott
Hassler, die toentertijd werkzaam waren
bij Hilltop Farm, kochten Rousseau
tijdens de hengstenkeuring op de KWPN
Select Sale. Susanne Hassler vertelt:
“Tijdens elke ronde van de hengstenkeuring in 2001 waren we onder de indruk
van Rousseau’s natuurlijke zelfhouding,
zijn elastische en gedragen gangen en
zijn atletische lichaamsgebruik. Ook
dachten we dat hij goed zou passen bij
de andere bloedlijnen in ons fokprogramma. Toen we Rousseau opzochten in de
stal voorafgaand aan de veiling, stapte
onze achtjarige dochter de stal in. Ze
aaide hem onder zijn deken en hij rook
zachtjes aan haar hoofd. Ook vandaag
nog is hij de meest vriendelijke hengst
die je je kunt indenken.” Na de aanschaf
van Rousseau bleef hij zoals gemeld
enkele jaren in Nederland en stond in
Duitsland ter dekking, voordat hij naar
Amerika vertrok. “Wij stelden Rousseau’s
fokkerijcarrière voor zijn sportcarrière en

Ook uit zijn tweede en derde jaargang wist Rousseau de kampioen van Den Bosch te produceren in Zagreb en Ampere. Zagreb (rechts) was de veilingtopper dat jaar met
430.000 euro en staat nu bekend als Blue Hors Zack. Ampere (links) werd KWPN-goedgekeurd met de hoogste cijfers ooit.
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Warola (mv.Ubis) werd in 2008 onder Leonie Bos vierde in de Pavo Cup en was
daarmee de beste merrie.

op tot Grand Prix-niveau, hoewel hij hier
in de USA nooit is uitgebracht. Dit is
overigens nog niet van de lijst met mogelijkheden gestreept. Rousseau is een blij
en gezond paard, waarbij het in balans
houden van zijn leven als dekhengst onze
prioriteit is.” In vergelijking met Nederlandse cijfers zijn zijn dekaantallen in Amerika
niet hoog, maar voor Amerikaanse begrippen dekt hij ontzettend veel. Susanne:
“Sinds hij werd geïmporteerd dekt hij elk
jaar ongeveer honderd merries. Slechts een
handvol hengsten bereiken dit aantal hier,
wat betekent dat hij van dominante invloed
is in Noord-Amerika.” Voordat Rousseau
werd geïmporteerd, was hij beperkt

beschikbaar overzees, maar toch staan zijn
veulens elk jaar in de top tien van de VS.
“Nu is hij meer beschikbaar, wat erg
gewaardeerd wordt, en zijn kinderen
winnen vele kampioenschappen in zowel
sport als fokkerij. Zijn atletisch vermogen,
vriendelijke karakter en goede constitutie
zijn zaken die hij kan toevoegen aan de
populatie in Amerika. Hij past op verschillende merries en geeft opwaarts gebouwde kinderen met mooie hoofden en krachtige, elastische gangen. Het is fascinerend
te weten dat we pas net zijn invloed beginnen te zien, en we zijn er van overtuigd dat
deze nog lang zal blijven!”, vertelt een
enthousiaste Susanne.
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lieten hem blijven. Op die manier kon hij
zijn invloed uitoefenen binnen de grote
stamboeken van Europa. Onze hoop is
uitgekomen nu hij zo’n goede vererver is
gebleken, wat de lastige taak van langeafstandsmanagement het waard heeft
gemaakt. Hij is echt een hengst van
wereldklasse met zijn vele goedgekeurde
zonen bij het KWPN, Oldenburg en
Hannover”, vertelt Susanne. Inmiddels
zijn Scott en Susanne een eigen bedrijf
begonnen en is de officiële eigenaar van
Rousseau Harmony Sporthorses van
Leslie Malone. Susanne en Scott zijn nog
steeds de managers van Rousseau, en
rijden hem nog elke dag. “We leiden hem

Een van de eerste kinderen van Rousseau, Violita, behaalde op de NMK de derde
plaats in de finale.

Wayne Channon stelde op de Hengstenkeuring 2008 Zenon voor in de presentatie
van de jaargang 2007.

KWPN-hengst Zjengis Khan, hier tijdens de GMB Hengstencompetitie in Assen,
boekt onder Nikki Schaap overwinning na overwinning in de M1-dressuur.
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