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Fokker van het Jaar 2011
Dion Jilesen
Dion Jilesen uit St. Agatha fokte de laatste jaren ongeveer twee tuigpaardveulens per jaar. Geen grote
aantallen dus, maar deze fokproducten profileerden zich dusdanig opvallend dat Jilesen op de Nationale
Tuigpaardendag de titel Fokker van het Jaar 2011 ten deel viel. Echtgenote Bets was op de hoogte van het
heugelijke feit, maar Dion werd er volledig door verrast. Als 19e Fokker van het Jaar in de fokrichting
tuigpaarden is hij bijgeschreven in het rijtje der Groten.

Met de aankoop in 1986 van het veulen
Eriantha (keur preferent van Renovo x
Triantha) van Jan van Lieshout en vervolgens het merrieveulen Iantha (keur pref
van Proloog uit Diantha keur pref van
Renovo x Triantha) dat Jilesen van Wim de
Waal kocht legde Dion de basis voor zijn
huidige succesfokkerij. Het betreft hier de
vermaarde fokstam van de invloedrijke
Triantha (keur preferent van Monarch) die
werd gefokt door van Hilbert Vleems uit
Dalen. Deze stam bracht beste tuigpaar-

den waarvan Nationaal Kampioen 2011
keur/elitemerries Biantha V (v.Manno) van
Stal Hermanussen uit Beers een prachtig
recent voorbeeld is. Dion Jilesen fokte uit
Eriantha o.a. de KWPN-hengst Jackpot
(v.Exponent) en zijn volle broer, de aangewezen Kadans. Een tweejarige Faraodochter uit Eriantha, die hij verkocht als
veulen, was destijds Nationaal Kampioen
tweejarige merries. Iantha bracht Jilesen
zeker niet minder fokkersroem. Ze bracht
enkele sternakomelingen en tevens Nian-

tha (elite pref van Fabricius). Niantha is de
moeder van de sport pref elitemerrie Tiantha J (v.Manno) die 114 winstpunten heeft
behaald in handen van Robbie van Dijk.
Op haar beurt bracht de indrukwekkende
Tiantha de aan Robbie en Chantal van Dijk
verkochte fraaie keurmerrie Ariantha J
(v.Moneymaker) die evenals haar moeder
de Finale der Nationale op de NTD wist te
behalen. Ariantha J is naar Engeland
verkocht. Niantha bracht op stal Jilesen
ook de tweede bezichtigingshengst Vizier
(v.Perfection) die onder de concoursnaam
VT Minster in handen van Ben Schaap 95
winstpunten heeft gescoord en tweede
bezichtigingshengst Carpe Diem (v.Unieko) van Stal Rozendaal, die ook een aantal
winstpunten heeft. Volle zus stermerrie
Briljantha J is naar Fonne Smeulders in
België gegaan. Deze succesvolle fokproducten hebben Jilesen de titel Fokker van
het Jaar opgeleverd.

G e a Ve e n s t r a

Altijd vooruitstrevend

Dion Jilesen en zijn vrouw Bets werden in het zonnetje gezet op de Nationale Tuigpaardendag.

140

Dion Jilesen is altijd een moderne en vooruitstrevende fokker geweest, hij maakte
graag gebruik van vernieuwend bloed. Op
het melkveebedrijf van Jilesen was het al
een moderne Gelderse merrie die de voorkomende werkzaamheden verrichtte en
tegelijkertijd fokmerrie was. Jilesen fokte in
die tijd met de hengsten Pasha, Eufraat,
Ulex, Eros en Astor. Maar Dion maakte ook
gebruik van de volbloedhengsten Xebec,
First Trial, Cobbler’s Thread en Game Park.
Hij bracht z’n paarden zelf onder het zadel
uit in de dressuursport. “Dat was in die tijd
zo ongeveer de enige sport voor boeren-
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Golanda’s kinderen van
Balzflug en Olivi zijn Z-dressuur. Momenteel rijdt zijn
kleindochter pony en die
staat bij opa op stal. “De
eerste winstpuntjes zijn
binnen”, licht Dion met
gepaste trots toe.

Goede stam belangrijk

Jacob Melissen

Dion streefde altijd naar
predicaatrijke fokmerries.
“Predicaten worden verdiend
door presteren, hoe meer
predicaten hoe meer prestatie er dus in een stam zit. Ik
zie graag dat er toch zo’n vijf
generaties predicaatrijke
merries in een fokpaard
zitten, er moet prestatie inzitten. En dat geldt dan ook
voor een hengst. Daarom is
het verrichtingsonderzoek
ook zo belangrijk, de hengsten moeten goed getest
worden. Ik heb ook verschillende merries laten PROKken, rondom gezond is eveneens heel belangrijk, ook
De sport preferente elitemerrie Tiantha J (v.Manno) heeft 114 winstvoor de handel.” Er wordt
punten behaald in handen van Robbie van Dijk.
weleens gezegd dat de
jongens.” Jilesen fokte destijds wel zo’n vijf merrie invloedrijker is dan de hengst. “Nou,
dat denk ik niet. Een moederlijn met veel
veulens per jaar en ging er ook mee naar
prestatie erin kan wel domineren bij een
de keuring. De volbloed bracht niet echt
minder sterke hengstenfoklijn, maar het
succes en Jilesen ging meer de tuigpaardrichting op. Hij gebruikte o.a. Gloriant, veulen krijgt van elke ouder 50% mee.
Indiaan, Hoogheid en Natuur. Eind jaren ’60 Daarom is het juist zo belangrijk dat beide
ouders uit een goed nest komen.” Dion
bracht hij zelf de Eufraat-merrie Iris-Lady
maakt graag gebruik van jonge hengsten.
en ook de aangekochte Joregonda (v.
Ook maakte hij gebruik van volbloed HackOregon) aangespannen uit in het zuiden. In
neyhengsten. “De fokkerij van een Hackney
de jaren ’80 had Jilesen op de concoursen
is niet altijd te voorspellen. In het verleden
ook succes met de bij Bennie Hoksbergen
kon de Hackney heel gemakkelijk veredeaangekochte tuiger Pontiac (v.Locomotief).
ling brengen, dat was toen ook het doel.
Tot zo’n zes jaar geleden fokte de BrabantOnze hedendaagse tuigpaarden zijn echter
se fokker nog altijd twee rijpaardveulens
per jaar. Zijn keur preferente prestatiemerrie al zeer edel, op dat punt kan de Hackney
weinig meer verbeteren. Ik gebruik de
Bermuda (v.Statuar) scoorde hoog op
Hackney nu natuurlijk voor bloedverversing,
keuringen en uit haar fokte Jilesen een
maar ook om beweging binnen te halen.
tweede bezichtigingshengst van Ferro, een
Mijn ervaring is dat mooi makkelijker is
derde bezichtigingshengst van Purioso en
binnen te halen dan beweging. We moeten
een ZZ-dressuurpaard van Belisar. Met het
nu maar eerst eens even afwachten hoe de
uitbrengen van tuigpaarden is Dion gestopt
Hackney’s, die nu voor de fokkerij beschiktoen z’n dochters met hun pony gingen
deelnemen aan wedstrijden. Bij de rijpaard- baar zijn, het doen. Even pas op de plaats
lijkt mij goed. We wachten nu op een sterke
merrie Golanda (keur van Zortin), die zijn
jonge fokhengst. Mijn Manno-merrie ga ik
dochter later onder het zadel reed, fokte
volgend jaar dekken bij Patijn, dat vind ik
Dion veulens van Johnson en Spielberg.

De tuigpaarden
van Dion Jilesen
Tiantha J (elite sport van Manno x Niantha
elite pref van Fabricius).
Zoogde dit jaar veulen van Atleet
Is dragend van de grotemaat Hackneyhengst
Wentworth Ebony
Onlangs aangekocht
Merrieveulen van Makari Jetsetter x Togemma
ster van Cinovo.
Fokkers: Gebr. Verbeek uit Rumpt.

een zeer passende combinatie ook qua
karakter, dat vult elkaar goed aan. Het is de
eerste keer dat ik Patijn gebruik. Ik streef
altijd ons fokdoel na, ik ga voor dat paard
dat kan presteren op het hoogste niveau.
Maar een topper fokken is niet zo eenvoudig, karakter is daarbij essentieel, daarmee
presteert een paard.”

Jurylid
De fokkerijresultaten van Stal Jilesen vielen
in de jaren ‘60 op in Brabant en naar aanleiding daarvan kwam het verzoek of Dion
niet een juryopleiding wilde volgen bij het
Landbouwschap. Dat leek hem wel wat en
de cursus werd in 1973 met goed gevolg
afgelegd. Jilesen kwam in de stamboekcommissie van de VLN Noord Brabant
waarvan Arie Punt voorzitter was. Hij ging
rij- en tuigpaarden jureren in het zuiden
maar Jan Bardoel, Sjef van Rijswijk en Piet
van der Linden vonden dat er vanuit het
zuiden wel meer invloed mocht komen in
het landelijke jurycorps. Daar werd gehoor
aan gegeven en Dion ging landelijk jureren.
Na verloop van tijd zat er een benoeming in
als lid van de herkeuringscommissie tuigpaarden en in 2002 ging hij deel uitmaken
van de hengstenkeuringscommissie, een
functie die hij negen jaar vervulde. Ook bij
de Gelderse fokrichting heeft hij deel uit
gemaakt van de hengstenkeuringscommissie. Dion maakte het ontstaan van het lineair scoringsformulier van nabij mee.
“Bardoel, Van der Linden en Van Rijswijk
zijn de ontwerpers van het lineair scoringsformulier te noemen. Zij hadden destijds al
een lijstje samengesteld waarvoor cijfers
per onderdeel werden gegeven. Dat is
steeds verder uitgewerkt en uiteindelijk is
het dus het huidige scoringsformulier
geworden. Ere wie ere toekomt toch.”
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