KWPN-hengsten

• tekst : Gemma Jansen
• foto’s : Jacob Melissen/Dirk Caremans

Tangelo van de Zuuthoeve:
multi-culturele vos en topvererver

Het immense springtalent van Tangelo van de Zuuthoeve is geen toevalstreffer. Zijn afstamming, zowel in de
vader- als moederlijn, bestaat uit een keur aan indrukwekkende springpaarden uit alle windstreken. Zelf
maakte hij internationaal furore met Roelof Bril. Momenteel is hij niet meer actief in de springsport, maar de
nakomelingen van Tangelo van de Zuuthoeve lijken bijna zonder uitzondering te beschikken over veel vermogen,
een geweldige galop en de wil om er altijd overheen te gaan. Zijn oudste kinderen worden nu zeven jaar, een

Foto: Dirk Caremans

respectabel aantal daarvan acteert al in het Z of ZZ en staat op het punt om de wereld te veroveren.

Tangelo van de Zuuthoeve maakte zelf internationaal furore met Roelof Bril.
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Tangelo-toppers

Foto: Dirk Caremans

De Tangelo-kinderen verkopen als zoete broodjes, niet
alleen in Nederland maar ook naar het buitenland. Ze
verdwijnen hier tijdelijk uit beeld, maar doen het in
den verre heel goed. Hieronder enkele voorbeelden:
- Viet (Tangelo van de Zuuthoeve x Cantus):
kampioen bij de vierjarige springpaarden in Polen;
- Victor (Tangelo van de Zuuthoeve x Burggraaf):
eerst kampioen bij de vierjarige springpaarden
vann Ierland en nu aanstormend talent in Amerika;
- Very Ann (Tangelo van de Zuuthoeve x Burggraaf):
kampioen vierjarige springpaarden in Hongarije;
- Tangelo Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Carthago):
in 2008 kampioen bij de vijfjarige springpaarden in
Hampton en in 2009 kampioen bij de zesjarige
springpaarden in Tampa;
- Vier Tangelo van de Zuuthoeve-kinderen bij de
beste tien, waaronder de kampioen, op de Engelse
kampioenschappen voor springpaarden.
Vigaro is een goedgekeurde zoon van Tangelo van de Zuuthoeve en wordt momenteel opgeleid door Roelof Bril

voortvarend aan zijn internationale carrière
met Eric Navet in het zadel, totdat hoefbevangenheid roet in het eten gooide.
Narcos II leek verloren voor de sport, maar
verscheen een paar jaar later toch weer in
de ring. In 1994 werd deze vechter samen
met Florian Angot Europees Kampioen bij
de junioren.

Op papier gekocht
Tangelo’s moeder, Olympia van de Krekebeke, had volgens René Vets een papier
om van te watertanden. “Ik heb die merrie

als veulen aangeschaft. In haar moederlijn
stonden op rij drie internationale springpaarden; Laudanum, Ramiro en Almé en
daarachter nog Gotthard, mooier kun je
het eigenlijk niet krijgen. Ik heb haar eigenlijk louter op haar papier gekocht. Tangelo
was hier haar eerste veulen en tevens haar
laatste. Daarna heb ik die merrie verkocht
naar Argentinië. Dat is wat ik doe, paarden
verkopen. Als er op een paard geboden
wordt wat ik vraag, dan gaan dat paard
weg, hoe apart hij of zij ook is.”
Olympia van de Krekebeke ging weg,

Foto: Dirk Caremans

Tangelo van de Zuuthoeve werd op 2 juni
1996 geboren bij René Vets in het Belgische Lier. Hij dankt zijn achternaam aan
de tussen Antwerpen en Brussel gelegen
stoeterij van deze paardenhandelaar, de
Zuuthoeve. Tangelo’s vader was Narcos II,
een donkerbruine zoon van Fair Play III uit
Gemini, die zowel van moeders als van
vaderskant het beroemde bloed van Ibrahim voerde. Ibrahim is onder meer vader
van Almé Z en zowel vader als zoon horen
thuis in het rijtje van de meest invloedrijke
springpaardenverervers ter wereld.
Narcos’ moeder, Gemini was via Tanael
een kleindochter van Ibrahim. Narcos II
was niet haar enige succesvolle nakomeling. Daartoe behoren zeker ook de internationale springpaarden Quat’Sous en
Vercors IV en de voor het Selle Francais
goedgekeurde Mazarin V, de één jaar
oudere, volle broer van Narcos II. Narcos II
kwam in 1979 ter wereld op stoeterij De
Tamerville van de bekende Franse fokkersfamilie Brohier. Inmiddels is Narcos II 30
jaar, maar verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid en dat zegt wat over
hardheid. Hij geniet, na een gedenkwaardige carrière, volop van zijn pensioen op
de stal waar hij ook geboren is. Narcos II
werd in zijn glorietijd succesvol uitgebracht in de competitie voor jonge paarden. Bij de kampioenschappen voor de
vierjarigen klasseerde hij zich als derde, bij
de vijfjarigen stond hij eerste en dit staaltje
herhaalde hij bij de zesjarigen. Hij begon

Baco (mv.Nabab de Reve) werd op HK Den Bosch 2009 aangewezen en zal deelnemen aan het najaarsonderzoek.
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Vererving en
verrichting

Foto: Jacob Melissen

Elitemerrie Valleiroos (mv.Lux) werd op het NK vrij springen in 2005 reservekampioen.

Foto: Jacob Melissen

Tangelo van de Zuuthoeve deed in 2001 van 12 maart
tot en met 31 maart mee aan het verkorte verrichtingsonderzoek in Ermelo. Op stal gedroeg deze hengst zich
normaal. Onder het zadel wilde hij niet alleen graag
werken maar liet zich daarbij ook goed bewerken. In
stap, draf en galop liet Tangelo zien over veel ruimte en
een actief achterbeen te beschikken. Als springpaard
vielen in Ermelo vooral zijn goede voorbeentechniek,
afdruk en bascule op. Ook toonde hij veel vermogen en
bleef op de sprong steeds voorzichtig. In september
2002 verscheen van Tangelo van de Zuuthoeve een
uniforme collectie voldoende ontwikkelde en rijtypische
veulens in de baan. Ze stonden goed in het rechthoeksmodel en de sterke rompen vielen duidelijk op. De
veulens beschikten doorgaans over een sprekend hoofd
en een correcte nek en hals. Schouder en schoft waren
doorsnee goed van lengte. De rug was goed van vorm
en voldoende bespierd, evenals de croupe, die ook
goed van lengte was. Dit laatste gold ook voor de
broekspier. De lendenpartij was breed. In beweging viel
vooral de lichtvoetige galop op. De veulens bewogen
zonder uitzondering met veel afdruk en balans. Voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, Arie
Hamoen: “Voor wat betreft de sportindex doet Tangelo
van de Zuuthoeve het goed. In 2009 is zijn fokwaarde
157 bij een betrouwbaarheid van 87%. Daarmee
behoort hij tot de best verervende springhengsten in
Nederland. Wat zijn exterieur betreft scoort hij met 112
best hoog voor een springpaard. In het lopen is hij met
een score van 101 gemiddeld. Beide met een betrouwbaarheid van 85%. Daarnaast kan hij de stokmaat iets
verhogen, + 0.41 cm. Tangelo van de Zuuthoeve kan
vooral goed werk doen op wat beknopte merries met
een steile schouder. Hij zal in de kwaliteit van de benen
vooral de hardheid verbeteren, maar de merries mogen
niet te week gekoot zijn. De nakomelingen van Tangelo
van de Zuuthoeve kunnen zonder uitzondering zeer
goed galopperen.”

Ook in 2005 werd de keur sportmerrie Vera (mv.Calvados) vierde op het NK vrij springen.

maar Tangelo bleef bij René Vets. “Hij
groeide op in een kudde van 30 of 40
hengsten en daarin paste hij zich goed
aan. Als driejarige is hij thuisgekomen en
zadelmak gemaakt, dat ging zonder
problemen. Ik had ook niet anders
verwacht, want Tangelo was als veulen al
een braaf, speels en vooral gemakkelijk
dier. Ik heb inmiddels al gemerkt dat hij
dat brave en makkelijke ook doorgeeft aan
zijn nakomelingen. Dat het zo’n aparte
springer zou worden, had ik van tevoren
niet kunnen voorspellen, want gokken kan
iedereen maar het blijft toch altijd afwach-
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ten wat zo’n paard gaat doen in de ring als
hij volwassen is. Er kwam al rap belangstelling voor hem en toen heb ik hem
verkocht.”
Tangelo deed in België mee in de nationale
cyclus van vierjarigen. Op zijn eerste
wedstrijd daarin zagen destijds springruiter Harrie Theeuwes en paardenhandelaar
Eddy Vlemmix Tangelo van de Zuuthoeve
springen. Wat ze zagen stond hen aan, ze
gingen praten op de Zuuthoeve en keerden huiswaarts met de voshengst in
eigendom. De rest van de cyclus sprong
Harrie met hem. Tangelo van de Zuuthoe-

ve was in dat jaar het enige paard dat alle
tien de wedstrijden van de cyclus foutloos
bleef. Harrie bewaart goede herinneringen
aan de vos. “Een paard met een heel fijn
karakter en veel inzet. Ik was heel gek met
die hengst, heb hem daarna gebruikt voor
de fokkerij en kijk altijd uit naar nakomelingen van hem. Van alle paarden die ik gereden heb, heeft hij me wel het beste gevoel
gegeven.”
Olympia van de Krekebeke was een dochter van de op Zangersheide gefokte
Racyona Z. Deze bruine merrie was een
dochter van Ramiro uit Almé-dochter
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Foto: Jacob Melissen

Stermerrie Wienke (mv.Le Vanqueur) kreeg 90 punten voor vermogen en staat nu op stal bij Roelof Bril.

teit. Beslist niet onvermeld mag blijven dat
in de stamboom van Laudanum zowel van
moeders- als vaderskant één van de beste
fokmerries uit die tijd, Ballynash (v.Nashrullah) voorkwam.

Meteen gecharmeerd
Johan Venderbosch van dekstation De
Radstake zag Tangelo als vierjarige voor
het eerst. “Roelof Bril reed destijds veel
springpaarden voor mij. Hij wist dat ik voor
de klanten van De Radstake op zoek was
naar een nieuwe springhengst. Wij hadden

Foto: Jacob Melissen

Alcyone Z. De combinatie Ramiro x Almé
was inmiddels een veelbeproefde en leverde onder meer de wereldberoemde
springpaarden Ratina Z en Robin I op,
maar ook internationale springers zoals
Rezah Z, Carrington en daarnaast tevens
goedgekeurde KWPN-hengsten zoals
Bernstein, Damiro en Elmero B. Aan Olympia’s vader, de Franse volbloed Laudanum
xx, dankt Tangelo ongetwijfeld zijn
voskleur. Laudanum werd geboren in 1967
en ingezet voor zowel vlakkebaan- als
hindernisrace. Hierin was hij niet overdreven succesvol. Vervolgens werd hij omgeschoold tot springpaard en dit paste hem
veel beter. Met Pierre Durand in het zadel
won hij diverse Grote Prijzen en kwam uit
voor het Franse team. Pas op latere leeftijd werd Laudanum ingezet voor de
dekdienst. In 1979 en 1980 kwamen van
hem in totaal nog geen 20 nakomelingen
ter wereld, maar tussen dat handjevol
zaten maar liefst vier paarden die later
Grote Prijzen zouden springen. Dit illustere
viertal, Nashville III, Neurine, Obéron du
Moulin en Odanum deed al opvallend
goed mee in de jonge paarden-rubrieken
en zorgde er zo voor dat Laudanum
steeds meer werd ingezet voor de fokkerij.
Zo kon hij nog voor een keur aan internationale springpaarden zorgen. In Nederland
werd zijn, inmiddels overleden, zoon Ajonc
goedgekeurd voor de KWPN-dekdienst.
De Laudanum-nakomelingen waren
meestal makkelijke en fijn te rijden paarden met een geweldige wedstrijdmentali-

hier Calvados en Burggraaf staan. Prima
hengsten, maar hun nakomelingen konden
gemiddeld wel wat volbloed gebruiken.
Tangelo voert een behoorlijke dosis
volbloed, dus is wat dat aangaat vanaf het
begin een hele goede keuze geweest. We
hebben geluk gehad dat we hem in
handen hebben gekregen.” Tangelo van
de Zuuthoeve heeft nu een stokmaat van
1.68m maar was als driejarige nog vrij
klein en een commissie van het BWP
oordeelde hem te jong en te onvolwassen.
Dezelfde commissie adviseerde zijn eigenaar wel hem mee te laten lopen in de
wedstrijdcompetitie voor jonge hengsten
en hem daarna nogmaals aan te bieden.
Tangelo liep een paar maanden later in de
cyclus van de vierjarigen steeds nul, iedereen sprak erover. Roelof belde naar Johan
en zei: “Ik weet in België een paard te
staan dat heel geschikt is voor De Radstake, maar dan moeten we er onmiddellijk
naar toe want anders is hij weg.” Zo
gezegd, zo gedaan. Toen Johan en Roelof
de volgende dag aankwamen bij Harrie
Theeuwes thuis, stond er een voshengst
tussen de pilaren op de poetsplaats.
Johan was meteen gecharmeerd van dit
paard en zei tegen Roelof: “Als hij het is,
dan is hij verkocht!” De hengst die daar
stond te wachten was inderdaad Tangelo
van de Zuuthoeve. Hij werd opgezadeld en
nam een aantal hindernissen. Johan: “Hij
sprong werkelijk fantastisch, zoveel lossig-

Dakota (mv.Germus R) werd uitgenodigd voor de Nationale Veulenkeuring 2008 en tevens geselecteerd voor de
Nationale Eliteveiling in Borculo.
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Foto: Jacob Melissen

Wundine (mv.Voltaire), hier op de KNHS
Indoorkampioenschappen dit jaar onder Anne van
Liempd, behaalde op de stamboekopname in Asten 80
punten voor exterieur en 85 voor het springen.

heid boven de sprong. Hij liet zich ook
heel goed rijden en ondanks zijn Franse
bloed had hij absoluut geen lastige mond.
Tangelo is naar Varsseveld gekomen en
Roelof is hem gaan rijden.” In de jaren die
volgden, deed Tangelo het zowel goed in
de fokkerij als in de sport. Toen de oudste
nakomelingen van Tangelo drie jaar waren,
konden de beide eigenaren, Roelof en
Johan, een enorm bedrag beuren voor
Tangelo als springpaard. Johan: “Voor ons
als hengstenstation was Tangelo eigenlijk
te waardevol om kwijt te raken, dus zijn
we met zijn allen om de tafel gaan zitten.
We hebben Roelof uitgekocht en zo werd
Tangelo helemaal van De Radstake. Wel
onder die conditie dat Roelof hem zou
mogen blijven uitbrengen. Roelof heeft
met hem veel gewonnen en op het allerhoogste niveau gestuurd. In de tijd dat
Roelof nog met Tangelo sprong, ging ik
regelmatig kijken naar een wedstrijd. Ik
was erbij toen Tangelo met Roelof in
Wenen derde werd in de Grote Prijs, dat
was geweldig om te zien, zo mooi als hij
toen sprong.”
De successtory eindigde abrupt toen
Tangelo een blessure aan de kogel kreeg.
Uiteindelijk knapte hij weer helemaal op,
maar werd toch de keuze gemaakt om
hem uit de sport te houden. Volgens
Johan is topsport en dekken nu eenmaal
een enorme belasting voor een hengst.
“Dat gaat haast niet samen en de vraag is
of je dat ook moet willen. Tegenwoordig
wordt er steeds meer gewerkt met diepvriessperma en dat is ten opzichte van een
hengst veel eerlijker. Toen Tangelo uit de
sport verdween, verschenen bijna gelijktijdig zijn eerste kinderen in de wedstrijdbaan en die deden het heel goed. Dus qua
dekkingen viel hij niet in een dal. Tangelo
is zeker populair, niet in de laatste plaats

vanwege het fraaie exterieur dat hij naast
zijn springeigenschappen doorgeeft. Exterieur blijft in mijn optiek ook belangrijk
voor een springpaard. Je moet met een
hengst een keurings- en sportpaard
kunnen fokken. Fokkers willen vaak al een
veulen verkopen en dat lukt alleen maar
als zo’n veulen er goed uitziet, lekker kan
lopen en lossigheid in zijn lijf heeft. De
lossigheid is zeker een van de sterkste
punten van Tangelo. Net als zijn vermogen
en zijn galop. Daarnaast is het een fantastisch paard om op stal te hebben; je kunt
er ’s avond zomaar de stal bij in lopen of
een klein kind op zijn rug zetten. Het is
geen dooie diender, maar dat hoeft ook
niet. Een ideaal paard is braaf in de
omgang en als je een zadel er op legt, dan
moet hij willen lopen en werken. Als hengstenhouder kijk ik zelf natuurlijk regelmatig
richting buitenland, hoewel het qua bloedspreiding bij de springpaarden in tegenstelling tot die bij de dressuurpaarden
helemaal nog niet zorgelijk is. Maar ik ben
nooit bereid concessies te doen aan de
kwaliteit of de gezondheid van een buitenlandse hengst. Kijk maar naar Tangelo; hij
is gezond van lijf en leden en dat geeft hij
door. Hij heeft maar heel weinig nakomelingen die niet goed zijn op de foto. Er
worden hiervandaan veel goede zadelmakke nakomelingen van Tangelo naar het
buitenland verkocht voor de springsport.
De allerbeste komen vanzelf weer bovendrijven, maar dan moet je wel geduld
hebben. Ondanks zijn jonge fokkerij en de
paarden die naar het buitenland verkocht
zijn en dus niet meetellen, heeft Tangelo
een hoge fokwaarde en die kan alleen nog
maar hoger worden. Zelf hebben we ook
nog een aantal van zijn nakomelingen in
opleiding. Deze paarden worden klaargemaakt voor de hogere sport en daar

Nog een fan
Roosje Brouwer van RB Jumping Horses is ook een fan van Tangelo van de Zuuthoeve. De getalenteerde springamazone rijdt momenteel een drietal nakomelingen van deze hengst. Met vosruin V.Power, aangekocht op de Expo Talent Sale 2006, is ze inmiddels al enkele malen internationaal gestart. “V.Power is
een aansprekend paard. Overal waar ik met hem rijd komen mensen naar me toe om te zeggen dat het zo’n leuk paard is en om te vragen wie zijn vader is.
Op wedstrijden doet V.Power het heel erg goed. Hij loopt veel foutloos, maar heeft nog niet zoveel prijzen gewonnen. Niet omdat hij dat niet kan, maar meer
omdat ik heel rustig aan met hem doe, want hij is een beetje een laatbloeier. Hij is voor mij een echt paard voor de toekomst, want hij heeft heel veel
vermogen en souplesse en is heel bewerkbaar. Datzelfde kan ik zeggen van Wienna en Valencia. Ze zijn eveneens van Tangelo van de Zuuthoeve, beide wat
laatrijp, maar met heel veel potentie en weer datzelfde fijne en bewerkbare karakter. Ze zijn oplettend en doen altijd goed hun best. Met Wienna werd ik
onlangs in Roggel Nationaal zevende bij de zesjarige paarden en met Valencia ben ik een paar keer Z gestart. Omdat ik veel plezier beleef aan deze drie
paarden, heb ik ook twee merries laten dekken met Tangelo van de Zuuthoeve. En dat wil toch wat zeggen.”
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Ongecompliceerde karakters

Elitemerrie Ziara (mv.Lux Z) werd tweede op CK Ermelo 2007 en verdiende daarmee een uitnodiging voor de NMK.

hoeve staan. Met een aantal daarvan ben
ik al aan het werk. Bijvoorbeeld de stermerrie Wienke. Zij kreeg 85 punten voor
het los springen en ik heb er eerst twee
veulens uit gefokt. Er staat hier ook nog
een vierjarige dochter uit de moeder van
Portofino, Arlistrichta. En ik heb nog twee
hengsten; natuurlijk de KWPN-goedgekeurde Vigaro, een paard met een echte
wedstrijdmentaliteit. En de in februari voor
Ermelo aangewezen Baco, hij gaat aan het
najaarsonderzoek meedoen. Wat bij

Foto: Jacob Melissen

Sinds Roelof Bril uit Westendorp gereden
heeft met Tangelo van de Zuuthoeve heeft
hij nakomelingen van deze hengst om zich
heen verzameld en dat is natuurlijk niet
voor niets!. “Ik heb hier behoorlijk wat
jonge paarden van Tangelo van de Zuut-

Foto: Jacob Melissen

nemen we de tijd voor, talent bij jonge
paarden wordt in mijn ogen tegenwoordig
te vaak verkracht. Als je de training van
een paard op de goede manier opbouwt,
heb je er het langste plezier van. De fokkerij in de Achterhoek is enorm vooruitgegaan de laatste decennia en daar geniet ik
van. Net zo goed als ik ervan geniet als
fokkers met paarden van onze hengsten
superresultaten boeken. De wisselwerking
tussen fokker en hengstenhouder blijft
altijd interessant. Het is aan de hengstenhouder om te zorgen voor goede passende hengsten en dan maken de fokkers uit
of ze daarmee verder willen of niet. Ik hou
ervan om met de fokkers van gedachten
te wisselen. Ik ben trots op mijn hengsten
en wil ze graag laten zien. Het meeste
bijzondere aan Tangelo vind ik, dat hij te
gebruiken is op meerdere merries; moderne of nog wat klassieke merries, hij geeft
aan beide het beste van zichzelf mee en is
dus vrij breed inzetbaar. Hij geeft zichzelf
duidelijk door en dat is goed. Een echt
fokhengst moet zoveel nadrukken, dat je
in zijn kinderen hem herkent.”

Tangelo en zijn nakomelingen altijd positief
opvalt, is het makkelijke en ongecompliceerde karakter. Het zijn hele fijne paarden
om mee te werken, maar ook in de
omgang. Daarnaast voegt Tangelo goede
springmanieren en veel vermogen toe. In
onze fokkerij is er een gebrek aan vermogen, dus dan is een hengst als Tangelo
heel belangrijk. Een punt waarmee je wel
rekening moet houden bij zijn kinderen is
dat ze als jong paard wat smal aandoen
en lang doorgroeien. Ze zijn laatrijp en dat
is typisch Frans. Natuurlijk is dat geen
echt nadeel, maar wel als je er vanaf het
begin heel veel mee wilt doen en geen
geduld hebt. Als je er de tijd voor neemt,
zoals bij een gedegen opleiding hoort, dan
heb je er fantastische paarden aan. Dat
merk ik in de handel ook wel, want zijn
nakomelingen zijn internationaal bijzonder
gewild. Ik heb met Tangelo van de Zuuthoeve tot zijn elfde gereden, tot op Grand
Prix-niveau, en dat voornamelijk in het
winterseizoen. In de zomer was hij druk
met de fokkerij en dat gaat toch allemaal
wat moeilijker samen. Mijn mooiste
concours met hem was de indoorderby in
Wenen, daar stond een vreselijk moeilijk
en loodzwaar parcours. Met het verkennen
moest ik me echt wel even achter de oren
krabben, maar hij sprong daar echt ongelooflijk goed en was dubbel nul. Uiteindelijk werden we derde en dat was een
geweldig resultaat!”

Ziezo (mv.Burggraaf) pakte met Hans van der Kolk de tweede plaats in de GMB-competitie.
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