KWPN-hengsten

Roy M

• tekst : Rene van der Kuil
• foto’s : Rene van der Kuil, Jacob Melissen en Gea Veenstra

Kort geleefd, maar veel gebracht
Tuigpaardhengst Roy M (v.Larix) dekte slechts vier seizoenen (2001 tot 2005), maar dat was lang genoeg om zijn
stempel op de fokkerij te kunnen drukken. Roy M was bijzonder interessant voor de fokkerij vanwege zijn
bloedvoering, hij voerde maar zo’n 6% Cambridge Cole-bloed. Via zijn moeder, de vruchtbare topsportmerrie
Watinka (v.Navigator), bracht Roy het bloed van Marfleet Raffles in. Roy M (1,63m) sloot destijds als hoogst
scorende hengst het verrichtingsonderzoek af. Hij kreeg één zoon goedgekeurd, maar bracht daarnaast vele

Foto: Jacob Melissen

opvallend presterende kinderen. In februari 2005 is Roy M overleden na een darmoperatie.

Roy M overleed al op zevenjarige leeftijd, maar heeft met één goedgekeurde hengst, vijf keurmerries, 21 stermerries en nog een stel fijne concourspaarden bovengemiddeld gefokt.
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Keurhengst Larix is de vader van Roy M. Larix heeft
zelf een zeer actief achterbeengebruik en dat gaf hij
ook door aan Roy M.

Moeder Watinka
Watinka (1.64 m) heeft in handen van Jan
Mittendorff een IBOP-score van 89
punten weten te realiseren, maar nog
belangrijker zijn haar concoursprestaties.

Winstpunten
Er zijn tot nu toe 24 nazaten van Roy M die
winstpunten hebben gerealiseerd. De in 2002
geboren Via HJ van Fera Lueks is met 146
punten de koploper. Dan volgt met 113 punten
Woudloper die wordt uitgebracht door Alberd van
Dijk. Zimon van de HBC Stal heeft 76 punten,
dan volgt de door F. en M. Huizinga uit Olivia
(v.Renovo) gefokte Venroy PE met 60 punten.
Venroy werd uitgebracht door o.a. Margé
Emmens. Zomooi heeft 53 punten. De keurmerrie Zandra heeft er 51 en de keurmerrie
Welmoed HBC hoort met 46 punten ook tot één
van de best presterende nazaten van Roy M. In
categorie IV werd vorige jaar de door P. Versteeg
gefokte Arno (uit Rozetta van Handro) van Dicky
Veerman in handen van Marcel van Bruggen
competitiewinnaar West. Arno heeft 36 punten.
Keurmerries van Roy M zijn de door J. Gast
gefokte Zinde Rose (uit Side Rose keur van
Manno) van Cor Borst, de door Jan Mittendorff
gefokte Venderose M (uit Nenderose keur van
Heineke). Zij is van Toon van Doorn en op zijn stal
deed Venderose het best als concoursmerrie.
Vabiola van G.H. Nijland is de derde keurmerrie.
G. Koning en Zn. fokten haar uit Fabiola
(v.Unitas). Keurmerrie Welmoed van de HBC Stal
is een volle zus van de aangewezen Vloiva.
Welmoed heeft in handen van Harry van Middelaar schitterende prestaties geleverd. De vijfde
keurmerrie is de door Lammert Hollander
gefokte Zandra (uit Tizadra ster van Marvel). Ook
deze merrie presteerde best. Zij is nu van Wim
Veneklaas Slots.

Foto: Jacob Melissen

Roy M werd geboren op 17 januari 1988
in de stallen van tuigpaardfokker- en
rijder Jan Mittendorff in De Krim. De
zwarte Roy is een zoon van de invloedrijke keurhengst Larix die de fokkerij nog
altijd dient. Moeder Watinka, die zwartbruin was en geboren werd in 1980, voert
de predikaten keur en sport en is van
Navigator uit de in 1969 geboren zwartbruine Katinka. Op papier is de afstamming van Katinka onbekend, maar zo
goed als zeker is zij een dochter van de
Hackneyhengst Grant’s Hornet (v.Marfleet
Raffles) en Harian (Bizet v.Oregon x Badinia v.Tristan). Harian is ook de moeder
van de door F. Wolf gefokte kampioensmerrie Stormy (v.Cambridge Cole). Het
bloed van Marfleet Raffles komen we
overigens ook tegen in de pedigree van
de hengsten en volle broers Marcel en
Onco (Hoogheid x Irene v.Marfleet
Raffles) en Waterman (Noran x Brook
Acres Silversul x Marfleet Raffles). Katinka, die als veulen op een veiling bij de

familie Hak werd verkocht, werd in het
verleden uitgebracht door Bart Möller. Hij
kocht de merrie, die toen al betuigd was,
van Jacob van Dijk uit Nieuwleusen.
Naast een goede en pittige concoursmerrie was de halfbloed hackney Katinka op
stal Möller ook een goede fokmerrie en
haar eerste zoon Ulexo (v.Waldo) vergaarde zo’n € 1.100,- aan prijzengeld. Vervolgens werd van Navigator het merrieveulen Watinka, de moeder van Roy M,
geboren en zij werd door Möller als jong
paard één seizoen met succes uitgebracht. Daarna kocht Jan Schep Watinka
en bracht haar in 1984 uit. Naast Alonso
(v.Rocconi) won ze de KNHS-competitie
tweespannen en in dat jaar werd aan
Watinka ook de titel Sportmerrie van het
Jaar toegekend. Daarna ging Watinka
naar fokker en concoursrijder Jan Mittendorff. Katinka bracht vervolgens op stal
Möller viermaal een veulen van Senaat.
Daarvan werd merrie Atinka keur terwijl
de concoursruin Danser eerst in handen
van Wim Jansen en later in handen van
Linda Boelens uitzonderlijk best presteerde. Katinka bracht daarna nog twee
veulens van Unitas. Op 23-jarige leeftijd
overleed Katinka op stal Möller aan de
gevolgen van een hersenbloeding.

De keur sportmerrie Watinka speelde het klaar om naast 18 veulens groot te brengen ook nog diverse kampioenschappen in de wacht te slepen. Jan Mittendorff roemt haar om haar nooit aflatende energie en inzet.
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Zij heeft een winsom van € 6.000,-.
Mittendorff wist met haar vele kampioenschappen bij de vereniging Taveno te
behalen en het span Watinka en Frederiek
(v.Unitas) won eveneens vele malen oranje en diverse kampioenschappen. Het
moederschap stond Watinka’s concourscarrière niet in de weg. Ze bracht vanaf
1987 elk jaar een veulen, in totaal 18
stuks van tien verschillende vaders. Viermaal was Larix de partner van Watinka en
dat was eigenlijk de meest succesvolle
combinatie. De eerste paring met Larix
leverde al meteen de later goedgekeurde
hengst Roy M op en de tweede nakomeling uit deze combinatie werd Satinka M
(ster), zij heeft 49 winstpunten. De overige
Larix-nakomeling zijn Tinka M en Zatinka
M. Ook de andere nakomelingen van
Watinka hebben zich niet weten te manifesteren als concourspaard, maar Jan
Mittendorff heeft alle veulens altijd direct
verkocht. Regelmatig wordt de fokker
nog aangesproken door zeer tevreden
menners die een nakomeling van Watinka
hebben gekocht en die er reuze mee in
hun schik zijn.

Het jaar van Jan Mittendorff
Voor Jan Mittendorff was 2001 een onvergetelijk jaar. In Zwolle werden namelijk toen drie door
hem gefokte zonen van Larix (Raymond M, Reflex M en Roy M) doorverwezen naar de tweede
bezichtiging in Den Bosch. Ze waren allemaal van Jan Schep. Mittendorff doet veel zaken met
Schep. In 1999 had hij vier eigen gefokte jaarling hengsten van Larix te koop. Drie ervan
verkocht hij aan Schep. Mittendorff: “Met Jan Schep kan ik goed samenwerken, hij is mijn
adviseur kun je wel zeggen. Jan wil investeren in goed paardenmateriaal, als het er op lijkt
kun je bij hem een leuke prijs beuren. Jan kocht er drie want bij Roy had hij zijn twijfels. Deze
was niet zo groot en had wat weinig aftekeningen. Met Roy ging de handel niet door, maar het
maakte me eigenlijk niet eens zoveel uit. Roy had iets aparts. Hij was met zijn grote passen zo
aan de andere kant van bak. Ik genoot elke keer weer van zijn show. Toen zag Veenstra Roy bij
ons. Die wilde hem ook wel kopen, maar ik wilde hem eigenlijk houden. Maar ja, weer twee
jaar wachten, en ik krijg er elk jaar weer wat bij, zo dacht ik. Toen heb ik hem maar verkocht.
En nadien heeft Schep hem dus weer van Veenstra gekocht. Raymond werd niet ingeschreven,
Roy en Reflex wel. Ja, twee goedgekeurde hengsten in één jaar fokken is wel apart, ik hield er
de titel Fokker van het Jaar aan over.” Watinka bracht dus 18 veulens op stal Mittendorff. Jan:
“Wij brengen onze merries altijd uit, dus het veulen moet er vroeg in het jaar zijn. Nou, bij
Watinka was dat geen probleem, ze nam altijd direct op. Je moest haar soms drie weken over
laten lopen anders kreeg ze twee veulens binnen het jaar. Ze had meestal in januari een
veulen, dan konden we in februari weer beginnen te trainen. Watinka was naast een beste
fokmerrie ook een fantastische concoursmerrie. Ze liep op elk concours wel drie keer. Opgeven
deed ze nooit, ze liet je niet in de steek. Maar dat heeft ze van haar moeder, die kende ik al
voordat ik Watinka had.” Voor het feit dat er uit de nafok van Watinka naast Roy M niet meer
concourskinderen zijn gekomen heeft Jan wel een verklaring. “Ik fok elk jaar een groot aantal
veulens die ik dan ook wil verkopen. Nou, dan kwamen de mensen hier en dan konden ze
uitzoeken. En het waren altijd de veulens van Watinka die ze hebben wilden. Dat zagen ze
goed want het waren altijd goede veulens. Ik had er altijd al teveel, dus dan moest ik maar
verkopen waar vraag naar was. ‘Die moet wel een paar centen meer kosten’ zei ik dan ‘want
die is uit Watinka’. Dat was nooit een probleem, want Watinka was een bekende merrie en
daar wilde men juist een veulen van. Maar de veulens werden niet door concoursrijders
gekocht, altijd door liefhebbers die een paard voor de recreatie wilden. Ze werden nooit uitgebracht en dat is de reden waarom we er zo weinig van zagen. Ik denk zeker dat er wel een
aantal paarden tussen zaten die talent als concourspaard hadden. Maar ik had er dus andere
klanten voor.” Uit Watinka’s sterdochter Satinka (v.Larix) heeft Jan nog een jaarlingmerrie van
Vaandrager HBC, dat is nog de enige uit deze stam.

Jan Mittendorff verkocht Roy M als jaarling aan de combinatie Roelof Harm/
Harm Jan Veenstra en Albert Lueks.
Roelof Harm Veenstra: “Mittendorff wilde
hem eerst eigenlijk niet verkopen, maar
het is me tocht geluk om Roy te kopen.
Hij was zo’n aparte beweger met zoveel
elastiek. Ik wil altijd graag een paard met
kleur en aftekeningen. Nou, Roy had dat
niet maar het ontbreken van aftekeningen
werd ruimschoots gecompenseerd door
zijn bewegingen. Je kon hem bij wijze van
spreken ‘s nachts uit de stal halen dan
was hij er nog klaar voor, hij had altijd
schik en gooide zijn staart er op.” De drie
geregistreerden presenteerden de zwarte
in 2000 als tweejarige hengst op de Nationale Tuigpaardendag. Roy eindigde daar
als tweede van de 36. Rudy B (v.Manno)
was de hoogst scorende hengst en Roy
eindigde net voor de later ingeschreven
Ranno (v.Manno). Met 85 punten was Roy
daar overigens wel de hengst met de
beste draf, maar op zijn afstamming werd
hij tweede. Roy showde geweldig, waarbij
zijn uitzonderlijk sterke achterbeengebruik opviel hetgeen ongetwijfeld een
erfenis van vader Larix zal zijn. In novem-
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Naar Veenstra/Lueks

Lambertus Huckriede bracht de keurmerrie Venderose M van Toon van Doorn een aantal jaar met succes uit in
het kampioenschap fokmerries.
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Keurmerrie Welmoed van de HBC Stal en Harry van Middelaar schitteren geregeld
op hoog niveau. In 2009 wist Welmoed zich te plaatsten voor de Finale der
Nationale op de NTD en werd daarin vijfde.

ber verkochten de heren Veenstra/Lueks
de hengst aan Jan Schep. Roelof Harm:
“Mijn zoon Harm Jan werkte destijds bij
de HBC Stal in Boyl. Hij had daar ook een
stal tot zijn beschikking. Roy stond
zodoende op de HBC Stal waar Harm Jan
de hengst ook trainde. Schep vroeg op
een keer of we Roy wilden verkopen.
Nou, dat kon wel. Na enig onderhandelen
wisten we de deal te sluiten. Als de
hengst zou worden ingeschreven zou er
een nabetaling volgen, zo was de
afspraak. Nou, ook die laatste termijn
hebben we dus kunnen innen.”

Wodka HBC is de enige goedgekeurde zoon van Roy M, hij is de vader van Chandini
HB, de kampioen van de HK 2010. Wodka HBC is voor de mensport verkocht aan
Mieke van Tergouw.

Verrichtingskampioen

In 2001 vond het verrichtingsonderzoek
vanwege de uitbraak van mond- en
klauwzeer plaats in september. In dat jaar
werden er 13 hengsten aangewezen voor
het verrichtingsonderzoek, elf werden er
op 23 september aangeleverd in Ermelo
en drie werden er tenslotte op 14 november ingeschreven. Tijdens het tussenexamen liet Roy zich duidelijk minder goed
zien, hij had mondproblemen en dat
werkte door in front en beweging. Die
problemen waren er niet meer bij het
eindexamen en Roy M sloot het onderzoek af met de hoogste punten.

In 2001 bood Jan Schep Roy M aan op de
hengstenkeuring en de zwarte mocht door
naar Den Bosch. Daar werd Roy uitgenodigd voor de kampioenskeuring waarvoor
vijf paarden waren aangewezen. Roy werd
vijfde. Halfbroer Reflex M werd kampioen.
Roy’s achterbeengebruik werd geroemd
maar zijn wat platte croupe bezorgde hem
een iets klassieke opdruk. Hij zou ook nog
meer formaat mogen hebben, maar doordat hij er geweldig inklom leek hij veel
groter dan hij was, zo luidde de toelichting
bij zijn aanwijzing.

Verrichtingsverslag

Foto: Rene van der Kuil

Via HJ was het huwelijkcadeau van Harm Jan Veenstra aan Fera en Albert Lueks. De vos is de meest winnende
Roy M-nazaat, maar bovenal dikke vriend van Fera. Zij geniet elke dag van hem.

Roy M is een eerlijke, betrouwbare
hengst. Hij heeft veel bereidheid om te
werken en laat zich goed rijden. De stap is
actief en heeft een goede ruimte. Voor de
showwagen heeft de hengst veel houding.
Hij zet de hals er goed op en komt goed
terug in het front. Roy M heeft veel actie
in het voorbeen en zet het voorbeen ruim
weg. Het gebruik van het achterbeen is
goed. De hengst brengt het achterbeen
goed onder en heeft veel buiging en
afdruk. De hengst heeft veel zweefmoment. Roy M heeft veel tot zeer veel looplust. Als tuigpaard heeft Roy M veel tot
zeer veel aanleg. Hij geeft zijn rijder een
goed gevoel. Op stal en in de omgang
gedraagt de hengst zich normaal. Geen
veterinaire bijzonderheden. Voor de
houding kreeg hij een 8, gebruik achterbeen en looplust werden beloond met een
8,5. Voor de onderdelen zweefmoment,
IDS05 • 11 maart 2010

IDS05_RoyM.indd 75

75

05-03-2010 13:32:42

actie voorbeen en algemeen beeld kreeg
hij maar liefst een 9. De verrichtingsjury
bestond uit Wim Jansen en Alberd van
Dijk. De hengstenkeuringscommissie
werd gevormd door Henk van Dieren,
Janus Plaisier en Piet Lelieveld. Trainingsleider was Roelof van ‘t Oever.

Eén goedgekeurde hengst
Van Roy M zijn 330 dekkingen geregistreerd. Het leverde 270 geregistreerde
veulens op (137 hengsten en 133 merries).
45 merries werden er in het stamboek

Keurmerrie Zandra werd dit jaar uitgebracht door Freek Saris. Zij plaatste zich in
2009 op de NTD voor de Finale der Nationale, maar wist net niet bij de eerste vijf te
komen. Wim Veneklaas Slots kocht haar vorig najaar.

ingeschreven, 21 werden er ster en vijf
behaalden het predikaat keur. Er werden
13 zonen van Roy M aangeboden op de
hengstenkeuring, elf brachten het tot de
tweede bezichtiging en vier werden er
aangewezen. Alleen zijn zoon Wodka HBC
werd ingeschreven en deze hengst leverde
dit voorjaar in Den Bosch op de hengstenkeuring de door Bennie Buter en Jo
Heynen gefokte kampioenshengst Chandini HB van de HBC Stal. De exterieurindex
van Roy wijst uit dat de hengst zowel qua
exterieur (105) als qua bewegingen (110)

Verlies voor de fokkerij
Concoursrijder Alberd van Dijk zat in de verrichtingsjury toen Roy werd goedgekeurd. Hij betreurt dat
Roy maar zo kort heeft geleefd, want hij had nog veel goeds kunnen doen, zegt hij. Alberd wijst op de
kampioen 2010 Chandini, de fraaie hengst van Roy’s goedgekeurde zoon Wodka HBC. Hij weet ook
nog dat het er destijds nog om gespannen heeft of Roy wel zou worden ingeschreven. De hengst
kreeg het in Ermelo namelijk een poosje erg moeilijk. Alberd: “Roy had mondproblemen en daardoor
ging het even niet zo goed met hem. Ik vond dat jammer, want zijn bloedvoering was reuze interessant voor onze fokkerij. Zijn grootmoeder kende ik natuurlijk goed. Roy was er gelukkig weer helemaal tijdens het eindexamen.” Alberd heeft nu zelf ook heel veel succes met een Roy-nazaat. Zijn
Woudloper, die hij kocht van Jan Muggen, is namelijk het op één na hoogst scorende concourspaard
van Roy. Alberd is momenteel weer volop aan het trainen en hij is uitermate tevreden over zijn nu
zevenjarige vos. Alberd: “Woudloper is een paard met heel veel dans, maar hij was wel eens wat
moeilijk in balans te houden. Dan was het eerste rondje goed, maar het tweede minder. Nu kan ik
meer vragen, het gaat steeds beter. Roy was zelf misschien wel ietsje flegmatiek en dat herken ik
wel in Woudloper. Maar we moeten een paard ook de tijd geven, dat vergeten we weleens.” Woudloper staat te boek als Wodan Luxe. Hij is gefokt door G. Dijkstra Wynia uit de stermerrie Roza (Fabricius x Furoza keur preferent van Allegro x Luroza keur preferent van Hoogheid). Luroza is ook de
moeder van meervoudig kampioen Just in Time (v.Cambridge Cole) van Lambertus Huckriede.
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verbeterend werkt, maar qua stokmaat
werkt hij licht verkleinend. Zijn sportindex
is 153. Wodka HBC is door J.G. Scholten
uit Denemarken gefokt uit Okawalda (ster
van Jonker). De uit de Nuwalda-stam
komende Wodka HBC is inmiddels
verkocht voor de mensport.
Aangewezen hengsten van Roy zijn de
door J. Veenstra gefokte Vloiva (uit Karina
keur preferent van Renovo) van de HBC
Stal. Wegens veterinaire redenen kon hij
niet naar Ermelo. Hij heeft wel winstpunten behaald. Ook de door J.T. Seinen
gefokte Zimon (uit Imone keur preferent
van Renovo) van de HBC Stal werd
aangewezen, maar ook hij moest wegens
veterinaire redenen afhaken. Zimon heeft
het in handen van Harry van Middelaar en
Henk Hammers wel voortreffelijk gedaan
in de sport. Hij was in 2007 de beste in
het FSP en hij was ook kampioen bij de
vierjarige tuigpaarden. Hij heeft 76
punten. Afgelopen jaar won hij naast
Vasco (v.Manno) de competitie tweespannen. Zimon is verkocht aan menner
Herman ter Harmsel. In 2008 werd de
door D. de Pijper gefokte Authentic P (uit
Pombala ster van Fabricius) van de
comb. Lijffijt/Voskuil ook aangewezen,
maar hij haalde de eindstreep niet. Ook
de door A.O. van Eck gefokte aangewezen Winston (uit Serita van Majesteit) van
de HBC Stal kon niet worden aangeleverd. Voor de HBC Stal betekende het
overlijden van Roy een groot verlies.
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F o t o : G e a Ve e n s t r a
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Woudloper werd evenals Zandra ontdekt door Jan Muggen. Alberd van Dijk kocht
de vos en is er zeer succesvol mee. Woudloper is de op één na hoogst scorende
Roy M-nazaat en komt nog uit het lijntje van Just in Time.

Foto: Rene van der Kuil

Foto:Rene van der Kuil

Jalmer de Groot bracht Zimon uit in de Young Riders-competitie in 2009. Met Henk
Hammers won Zimon naast Vasco de competitie tweespannen.

Henk Hammers: “Roy was echt een
supermak en betrouwbaar paard. Maar
bovendien was hij natuurlijk met name
om zijn moederlijn heel interessant voor
onze fokkerij. En hij bracht goede paarden, dat heeft hij bewezen.”

Afstammelingenkeuring
Hoewel Roy in verband met de MKZcrisis pas eind 2001 ingeschreven kon
worden, kon hij in 2002 toch al een volledige collectie veulens tonen. In 2001
dekte Roy namelijk als niet-goedgekeurde hengst al een groot aantal merries.
Daaruit werden 36 veulens geboren,
waarvan er 14 getoond werden op de
afstammelingenkeuring. Tien waren er
geprikt en vier waren door de eigenaar
uitgezocht. Roy werd op grond van de
getoonde veulens gehandhaafd voor de
fokkerij. Zijn veulenrapportage was positief. De iets korte croupe gaf hij wel door
en er was sprake van een iets franse
stand en een wat gebogen achterbeen,
maar daar stonden vele positieve punten
tegen over, zoals veel souplesse en
balans in de draf van de getoonde
veulens en heel belangrijk: goed kunnen
schakelen. In handen van Harm Jan
Veenstra won Roy in 2002 de hengstencompetitie en het jaar er op werd hij hierin tweede in handen van Harry van
Middelaar. Roy werd ook uitgebracht in
de kleine limiet en daar behoorde hij
regelmatig tot de top drie. Hij behaalde
55 winstpunten. Harm Jan Veenstra: “Roy

Jalmer de Groot bracht Zimon uit in de Young Riders-competitie in 2009. Met Henk
Hammers won Zimon naast Vasco de competitie tweespannen.

was een superbraaf en eerlijk paard. Hij
was misschien niet overijverig, maar hij
deed alles wat je van hem vroeg. Hij ging
wel voor je. Ik heb hem ook in de Oregon
Trofee gereden. We werden in dat grote
geweld derde.”
Inmiddels begonnen zijn nakomelingen
zich te manifesteren als opvallende paar-

den. Zijn jongste nakomeling wordt overigens dit jaar twee en in 2007 werden er
van Roy vier merrieveulens geboren. De
komende jaren kunnen dus nog nazaten
van Roy van zich doen spreken op
keuringen of concoursen. Er is momenteel nog zeer beperkt sperma van Roy
M beschikbaar bij HBC Stal.

Familie Muggen over hun Roy M’s
Jan Muggen en dochter Fera Lueks weten waar ze over praten, zij rijden beide met Roy M-zonen en
voor hen zijn het gouden paarden. Fera’s Via HJ is met 146 winstpunten de meest winnende Roy M
en Jan Muggen weet met Zomooi ook heel veel roem te oogsten. Fera: “Via HJ gaat nooit weg, dat
zou ten eerste ook helemaal niet kunnen, want je kunt je huwelijkscadeau toch niet wegdoen! Maar
Via is zo braaf en daarom blijft hij ook. Ik kan alles met hem en op het concours doet hij het ook goed.
Dat brave is denk ik een kenmerk van Roy. Zomooi van mijn vader is wel wat temperamentvoller
maar voor mij is het goed zo, ik geniet geweldig van Via, elke keer weer. Op een dun tegenijzertje na
zit aan Via geen enkel hulpmiddel, alles is puur natuur. Vrij en blij vind ik belangrijk.” Via HJ werd als
vierjarige tweede in de competitie cat. IV en in het kampioensschap voor vierjarigen werd hij derde.
Vervolgens schreef hij het kampioenschap bij 6/7-jarigen op zijn naam en Fera werd twee keer reservekampioen in het dameskampioenschap. Via loopt nu in de openklasse. A. en A. Mulder fokten Via HJ
uit Petra keur (Wilhelmus x Kanieta van Unitas). Jan Muggen heeft met aangekochte Roy’s ook mooie
successen behaald, maar zijn topper, de zwart roan Zomooi, fokte hij zelf uit zijn concoursmerrie
Roswitha (keur sport van Manno x Kamille ster van Renovo). Jan Muggen: “Zomooi heeft het temperament van zijn moeder, hij is soms wel erg ritselig maar altijd eerlijk. Karakter vind ik belangrijk en
ik vind dat Roy super werk heeft gedaan wat karakter betreft. Ik gebruikte Roy ook om zijn kleur. Ik
wilde bij Roswitha een zwart roan proberen te fokken. Dat kan alleen maar met een zwarte. En het is
ook nog gelukt. Een paard dat afstamt van Roy trekt altijd mijn nieuwsgierigheid, ik ga altijd even
kijken wat het is, ik heb er wel iets mee.” Jan ontdekte ook de Roy-dochter Zandra en bracht haar uit
als nieuweling. Hij verkocht haar aan Toon van Doorn en nu is deze keurmerrie van Wim Veneklaas
Slots. Ook de vos Woudloper werd door Jan Muggen ontdekt en als nieuweling uitgebracht. Hij
verkocht Woudloper na enkele wedstrijden aan Alberd van Dijk waar de vos dus nu schittert. Muggen
heeft nog een volle broer van Zomooi en deze Ditisem, die in 2008 nationaal veulenkampioen was, is
de laatste telg van Roy M. Ditisem wordt als hengst aangehouden door de combinatie Muggen/Lueks.
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