Fokker van het Jaar
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De verbluffende fokkerijresultaten van familie Jansen
Uit de kleinschalige fokkerij van familie Jansen uit Joppe zijn in korte tijd al drie KWPN-goedgekeurde
hengsten voortgekomen. Onder Madeleine Witte-Vrees is de Jazz-zoon Wynton vrijwel onverslaanbaar in de
Lichte Tour en wordt hij voorbereid op de Zware Tour. Vorig jaar schreef de familie Jansen geschiedenis
dankzij de goedkeuring van halfbroers Bretton Woods (v.Johnson) en Chagall D&R (v.Jazz). De titel Fokker
van het Jaar kon hen dit jaar dan ook niet ontgaan. De successen die zij met twee kleine stammen hebben
bereikt zijn uniek en smaken naar meer.

Het paardenvirus werd bij de familie
Jansen binnen gedragen door dochter
Welmoed, die op jonge leeftijd graag wilde
ponyrijden. “Een eigen pony zat er niet in,
maar ik mocht wel naar lessen op de
manege. En dat was het begin van onze
gezamenlijke hobby!” Vader Hans zat al

snel ook in het zadel en na enige tijd volgde ook Grietje. Beiden hebben ze recreatief gereden, terwijl dochter Welmoed het
later met een eigen paard tot het Z-dressuur en L-springen bracht. Na de verhuizing van het Groningse Haren naar het
Gelderse Joppe werd de eerste fokmerrie

aangeschaft, de Burggraaf-dochter Goodluck. “Dat was een allround-merrie en we
waren best een tijd op zoek geweest naar
een fijne merrie om mee te fokken. Het
leek ons heel mooi om af en toe een
veulentje te fokken, hier in Joppe hadden
we daar wel de ruimte voor. Later hebben
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Hans, Grietje en Welmoed Jansen werden in
augustus op de KWPN Paardendagen uitgeroepen
tot Fokkers van het Jaar in de dressuurrichting.
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we nog met een Obrecht-merrie gefokt,
maar we kwamen er achter dat onze interesse toch vooral naar de dressuurfokkerij
uit ging en daar waren dit niet de juiste
merries voor”, blikt Hans Jansen terug.
Samen met zijn vrouw Grietje reisde hij
stad en land af om meer te leren over de
fokkerij en vanwege hun voorkeur voor de
dressuurpaarden kwamen ze begin jaren
’90 terecht in Duitsland, waar de dressuurfokkerij destijds hoogtijdagen kende.

Duitsland
Jacob Melissen

Wynton schittert onder Madeleine Witte in de Lichte Tour en is de eerste goedgekeurde hengst uit de fokkerij
van familie Jansen.

maar tijdens de veiling liet ze zich heel
goed zien. En net toen we dachten dat we
het laatste bod hadden, begon Adrie
Gordijn mee te bieden. Uiteindelijk werd ze
twee keer zo duur dan we van tevoren
hadden afgesproken, maar we wilden haar
heel graag hebben en dat is gelukt.” De
inmiddels 19-jarige Aktionella heeft haar
sporen verdiend in de fokkerij en heeft bij
het KWPN de predicaten ster, preferent en
prestatie behaald. Haar eerste nakomeling
is de Matador II-merrie Acacia en daarna
volgden nog vier elitemerries, waarvan er

Dirk Caremans

“We lieten ons daarbij adviseren door Aalt
Pleyter, die ook met ons mee ging naar
Duitsland. Het waren de jaren van hengsten als Donnerhall en Rubinstein en
Grietje ontdekte een driejarige merrie van
Rubinstein x Welt As in het veilingboekje
van Vechta. Dat sprak ons direct aan, ook
omdat Welt As natuurlijk bekend stond als
vader van Bonfire. Bovendien was ze
drachtig van Matador II, waarmee Kyra
Kyrklund furore maakte. Het was de eerste
keer dat er drachtige merries in Vechta
geveild werden en dergelijke veilingen
waren er toen in Nederland nog niet. We
besloten de merrie in het weekend voorafgaand aan de veiling bij de fokker thuis te
bekijken en hadden er een goed gevoel
over. Aalt Pleyter ging met ons mee naar
de veiling en we hadden besproken tot
hoe ver we zouden bieden”, vertelt Hans.
“In de voorpresentatie was ze wat tam,

Eyecatcher Bretton Woods is één van de twee gekeurde zonen uit de geïmporteerde merrie Annabel. Onder
Emmelie Scholtens behaalde hij brons op het WK in Verden.

drie ook het sportpredicaat behaald
hebben. Uit Acacia fokten Grietje en Hans
de zeer succesvolle KWPN-goedgekeurde
hengst Wynton (v.Jazz).

Wynton
De achtjarige Wynton is bezig aan een
indrukwekkende sportcarrière onder
Madeleine Witte. Als vierjarige werd hij
goedgekeurd bij het KWPN met 87
punten, hij kreeg negens voor de draf,
galop en aanleg. In de Pavo Cup datzelfde
jaar behaalde hij het reservekampioenschap en een jaar later won hij de titel bij
de vijfjarigen. Daarnaast won Wynton in
zowel de klasse L, M als Z de hengstencompetitie. Tweemaal nam hij deel aan het
WK voor jonge dressuurpaarden en beide
keren deed hij vooraan mee, in 2008 werd
hij vierde en in 2009 zevende. In het
ZZ-Licht bleek de zwarte hengst vrijwel
onverslaanbaar en won hij de Nederlandse
titel in 2010, een jaar later werd hij ook
Indoorkampioen in het ZZ-Zwaar en in het
afgelopen zomerseizoen bezette Wynton
de zesde plaats op het NK Outdoor in de
Lichte Tour. Daarna volgden nog diverse
hoogtepunten, zoals het persoonlijke
record van ruim 74,7 procent tijdens
Geldrop Hippique in de Prix St. Georges,
goed voor de overwinning, en twee royale
zeges tijdens NIC Assen. Ook in de fokkerij lijken de eerste resultaten van Wynton
zeer goed. Tijdens het najaarsonderzoek
werd uit zijn eerste jaargang zoon Dark
President D&R (mv.G.Ramiro Z) goedgeIDS25 • 22 december 2011
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Jacob Melissen

De familie Jansen fokt met twee stammen en in de pedigree van deze NMK-finale-merrie Davigna (Wynton uit
Annabel elite pref EPTM-dres v.De Niro) zijn beide lijnen met succes samengebracht.

keurd met 81,5 punten, en aan de finale
van de Nationale Merriekeuring nam dochter Davigna deel. De afstamming van
Davigna is wel heel bijzonder, want daar is
de stam van Aktionella via vader Wynton
gecombineerd met die andere topstam
van de familie Jansen, die van de De Niromerrie Annabel. Uit de eerstgenoemde
stam wordt naast Aktionella ook haar
dochter Tiffany (elite, v.Florestan I) ingezet
voor de fokkerij, evenals de PROK-merrie
Anastacia, een volle zus van Wynton.

neel bewegen met veel buiging in de
gewrichten. Er waren ook diverse zwarte
hengstveulens van De Niro in die veiling. De
bles en het driemaal wit van De Romantique
deerde ons niet. Ik wilde haar dolgraag
hebben en had gelukkig het laatste bod”,
vertelt Grietje. Van moederszijde gaat Annabel terug op een Nederlandse stam. Ze
groeide voorspoedig op en nam als driejarige deel aan de EPTM. Daarvoor slaagde ze
met de excellente cijfers voor de dressuuronderdelen: stap 9, draf 8.5, galop 9 en
geschiktheid als dressuurpaard een 9.5. Als

vierjarige werd ze in het KWPN-stamboek
opgenomen en elite verklaard. In de fokkerij
heeft Annabel zich absoluut weten te onderscheiden. Haar bekendste producten zijn de
Johnson-zoon Bretton Woods en de Jazzzoon Chagall D&R, officieel gefokt door
Hans en Grietje respectievelijk Welmoed
Jansen. Beide zonen kregen hun dekbevret
na het najaarsonderzoek in 2010. Bretton
Woods schitterde dit jaar op het WK in
Verden, waar het bewegingstalent onder
Emmelie Scholtens de bronzen medaille
won. Aansluitend werd de veelbelovende
Bretton Woods verkocht aan Paul Schockemöhle, waarmee de teugels nu in
handen zijn van Alexander Rath. In Nederland had Bretton Woods onder meer al de
Prinsenstaddressuur en de VSN-Trofee
gewonnen. In de Pavo Cup stond hij dit
jaar op de tweede plek. Halfbroer Chagall
D&R won de voorselectie van de Pavo
Cup in Zeeland en behaalde 86 punten in
de finale. De voshengst neemt momenteel
deel aan de hengstencompetitie onder
Philip van Ommen.

Combinatie
Annabel is voor 2012 drachtig van fenomeen Totilas, nadat ze daar dit jaar ook al
een schitterend hengstveulen van bracht.
Haar oudste dochter Vienna elite (v.Ferro)
wordt ook bij de familie Jansen ingezet
voor de fokkerij en tweemaal is Annabel
gecombineerd met de hengst Wynton,

Aanschaf

50

Jacob Melissen

Ook het succesverhaal van Annabel kende
haar start in het Duitse Vechta. Twee jaar
na de aanschaf van Aktionella besloten
Grietje en Hans om opnieuw naar deze
veiling te gaan, maar wel met de bedoeling om de hand op de portemonnee te
houden. “We waren helemaal niet van plan
om iets te kopen, omdat we meer dan
genoeg paarden hadden. Door de
aanschaf van Aktionella hebben we veel
mensen leren kennen in Duitsland en we
bleven ook contact houden met haar
fokker Bernd Huslage, die deel uitmaakte
van de hengstenkeuringscommissie. Hij
vertelde ons over de hengst De Niro, die in
1997 zijn eerste jaargang veulens presenteerde en een echte belofte voor de fokkerij leek. Met die informatie in ons achterhoofd, viel ons oog tijdens de veilingpresentatie op de extra bewegende vosmerrie
De Romantique. Het was liefde op het
eerste gezicht, ze kon zeer goed en functio-

De imponerende voshengst Chagall D&R (v.Jazz) is de derde goedgekeurde hengst die bij Stal Joppe het
levenslicht zag.
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Uniek
Op de hengstenshow bij De Dalhoeve dit
jaar werden alle drie gekeurde hengsten uit
de fokkerij van de familie Jansen getoond,
en daarbij werden de fokkers in het zonnetje gezet. “Dat was inderdaad heel bijzonder en zullen we niet snel meer mee maken!
Bretton Woods is nu verkocht naar het
buitenland en dat is wel jammer. We hopen
natuurlijk dat Alexander Rath net zo goed
met hem overweg kan als Emmelie. Het is
wel heel jammer dat hij hier in Nederland
geen afstammelingenkeuring meer heeft
gehad, want we hadden graag een collectie
veulens bij elkaar gezien. Datzelfde geldt
overigens ook voor de eerste jaargang van
Totilas”, vertelt Grietje. Voor het komende
jaar verwachten ze zelf een Bretton Woods
uit de Rubinstein-Aktionella, waardoor
beide lijnen weer zijn samengebracht.
“Vorig jaar vielen we eigenlijk wel van onze
stoel af toen de twee zonen van Annabel
werden goedgekeurd. Dat zijn echt onvergetelijke momenten! We proberen ze ook
zo veel mogelijk te volgen. We hebben

enorm geluk gehad dat onze paarden op
zulke goede adressen terecht zijn gekomen. Wynton bij Stal Witte, waar hij optimaal wordt gemanaged en wordt gereden
door een hele goede amazone. Op die
manier krijgt je fokproduct alle kansen die
hij verdient. Via de KWPN Select Sale is
Chagall verkocht aan de President Stables,
ook dat was een groot geluk. Op die manier
bleef hij in Nederland en krijgt hij ook alle
kansen. En deze stal heeft nu ook de jonge
Wynton-zoon Dark President in bezit.”

Achterbeengebruik
In de beginjaren waren de drie fokkers
veel in Nederland en Duitsland te vinden
om kennis te vergaren over de fokkerij.
“We zijn op heel wat hengstenkeuringen
geweest en in Duitsland ging Aalt Pleyter
vaak met ons mee. Ik probeerde op de
tribune altijd naast hem te gaan zitten,
want ik kon enorm veel van hem opsteken”, vertelt Welmoed. “De KWPN-fokkerij
heeft de Duitse inmiddels op alle fronten
ingehaald. Wij hebben twee Duitse merries
als stammoeders, maar hebben wel streng
geselecteerd op de gewenste bewegingsvorm. Ik heb zelf één keer een heel traag
paard gehad en dat wilde ik nooit meer,
dus daar letten we op en natuurlijk op een
heel goed achterbeengebruik. Bovendien
heeft het KWPN heel goed geselecteerd
op gezondheid en functionaliteit. In Nederland houden wij van een snellere bewegingsvorm dan in Duitsland. Jazz heeft
hier fantastische resultaten behaald en hij
brengt elektrische paarden. Wynton heeft
tweemaal aan het WK in Verden deelgenomen en werd daar niet overgewaardeerd,
terwijl hij hele goede verrichtingen liet zien.
Ze houden daar toch van een iets ander
type paard en zo’n kampioenschap blijft
toch een kwestie van smaak. Maar zoals
het nu lijkt zal Wynton binnen niet al te
lange tijd de overstap naar de Grand Prix
maken en van zoiets kan je als fokker
alleen maar dromen!” Naast de gezondheid en selectie op functionaliteit speelt
ook de hengstenselectie een duidelijke rol
in de huidige successen van de Nederlandse fokkerij volgens de familie Jansen.
“In Nederland worden de hengsten pas
definitief gekeurd na het verrichtingsonderzoek en ook dat is een groot verschil
met Duitsland. De selectie is strenger en
er wordt meer naar de functionaliteit gekeken. Wij hebben zelf ook steeds streng

Karin van der Meul

waardoor de beide succeslijnen uit Joppe
zijn samengebracht. Uit Wynton’s eerste
jaargang leverde dat onder meer de eerder
genoemde NMK-merrie Davigna op, het
oogappeltje van haar fokkers. “Davigna is
dit jaar naar de keuring geweest en liet zich
op de stamboekkeuring en CK in Veghel
heel goed zien. Ze werd tweede in de
kopgroep op de Centrale Keuring en werd
uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. In Ermelo vond ik haar zelf iets aan de
lauwe kant en daardoor liet ze zich niet
optimaal zien, maar het was al geweldig
dat ze in de kopgroep zat”, vertelt
Welmoed. Davigna staat bij Stal Witte en
wordt binnenkort zadelmak gemaakt om
waarschijnlijk volgend jaar deel te nemen
aan de IBOP en wellicht Pavo Cup. “We
proberen maximaal drie veulens per jaar te
fokken en daardoor doen we zo’n jonge
merrie als Davigna eerst niet bij de hengst.
Zij mag zich nu eerst gaan richten op de
sport”, vertelt Welmoed. Annabels oudste
dochter Vienna is voor de vierde, en laatste,
maal op rij drachtig van Wynton. “We
hebben nog goed contact met de Duitse
fokkers van onze twee stammoeders en de
fokker van Annabel heeft nu een merrie
drachtig van Chagall, het is heel leuk dat
ook zij betrokken zijn bij de paarden uit
deze stam.”

De familie Jansen reisde stad en land af op zoek naar
een interessante fokmerrie en kocht deze topmerrie
Annabel op de veiling in Vechta. Als driejarige behaalde
ze een sublieme score in de KWPN-merrietest.

geselecteerd op het achterbeengebruik.
Aktionella en Annabel kunnen zelf heel
goed bewegen en we hebben dat bewust
steeds geprobeerd te verankeren door
keer op keer een hengst te gebruiken met
een goede techniek en kracht vanuit het
achterbeen.”

Mooi moment
Aan de huldiging als Fokkers van het Jaar
in augustus wordt nog regelmatig terug
gedacht. Het was een aangename verrassing voor Grietje en Hans Jansen. “In de
weken voor de KWPN Paardendagen werd
wel een paar keer tegen ons gezegd, dat
we wel eens Fokkers van het Jaar zouden
kunnen worden. In Verden is Welmoed
ingelicht zodat zij er voor kon zorgen dat
wij beiden aanwezig zouden zijn in Ermelo,
en niet even toevallig naar huis zouden
gaan om bijvoorbeeld de honden uit te
laten. Toen Nico aan ons vroeg of we op
de tribune zaten en daar ook vooral moesten blijven zitten, begon er bij ons wel wat
te dagen. Maar wat een aangename
verrassing was dat en het was super dat
zowel Wynton als Chagall getoond werden
tijdens de huldiging. Het deed ons maar
weer eens beseffen hoe bijzonder de
successen uit onze fokkerij zijn. We vinden
deze titel een hele eer. Jaap van Zweden
dirigent van het jaar en wij fokkers van het
jaar: het gaat goed met Nederland!”,
lacht Hans Jansen.
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