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FOKKER VAN HET JAAR

Familie Kramer
en de zegen van
Kannan
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Wie aan familie Kramer denkt, denkt aan Kannan.
En vice versa. De topvererver die zelf op het
hoogste niveau succesvol was, is een voortreffelijk
uithangbord voor de prestatiefokkerij van de
Zuid-Hollandse fokkers. Afgelopen zomer werden
Wobbe en Mariet uitgeroepen tot Fokkers van het
Jaar. Niet alleen dankzij de befaamde Voltairezoon, maar ook vanwege diverse andere
internationale succespaarden.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS
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hoefsmid te worden. “Mijn vrouw komt wel uit
een paardenfamilie en haar vader hield zich ook
met fokkerij bezig. Zij kon zich vanaf deze
locatie richten op het zadelmak maken en
opleiden van de jonge paarden, evenals instructie en handel. We begonnen met een paar stallen
en dat is dankzij de kinderen nu uitgegroeid tot
een bedrijf met 40 stallen.”

Start van fokkerij

V

anuit het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland runt de familie Kramer een fok-,
sport- en trainingsstal. Zoon Siebe
richt zich op de opleiding van
springpaarden tot op het hoogste niveau en
dochter Japke concentreert zich op de dressuurtak van het bedrijf en het algemene management. Hierdoor is de hele familie nauw betrokken bij de sport en dat heeft ook effect op
fokkerijgerelateerde keuzes.

Achtergrond
Veertig jaar geleden kochten Wobbe en Mariet
de dijkboerderij in Oud-Beijerland, met als doel
hier een plek voor de paarden te krijgen. “Mijn
vader kwam uit Rotterdam en had niets met
paarden. Alleen het CHIO was vaste prik voor
hem. Door een vriendje op de lagere school
kwam ik voor het eerst echt in aanraking met
pony’s en paarden. Rijden heb ik nooit gedaan,
maar ik werd er wel handig in om met ze om te
gaan. Ik werd er vaak bij geroepen als een paard
lastig was bij de hoefsmid”, lacht Wobbe, die van
zijn paardenpassie zijn werk maakte door zelf

Wobbe Kramer:

“In Frankrijk heb
je paarden met
generatielang
1.60m-voorouders op rij, daar
moeten we in
Nederland ook
nog veel meer
naartoe.”

De eerste fokmerrie werd ook in 1976 aangeschaft, maar deze dochter van Heidelberg bleek
niet goed genoeg. “Dus dat was afscheid nemen
en op zoek naar wat beters.” De tweede merrie
bleek een absolute schot in de roos. “We gingen
met het oog op de sport kijken bij een driejarige
Nimmerdor x Le Mexico-ruin. Bij die mensen
stond ook een één jaar jonger vol zusje, Cemeta.
Ze wilden haar eigenlijk niet verkopen, maar ze
paste ons precies. In die tijd letten we vooral op
type en beweging. Mijn vrouw is dressuurmatig
onderlegd en Cemeta draafde zó lichtvoetig. Ik
weet het nog precies: in de schemer, tussen de
struiken, lieten ze haar wat passen draven. Je
hoorde haar de grond niet raken”, blikt Wobbe
terug. Cemeta werd door Mariet opgeleid tot
Z-dressuurniveau. Ze deed keurig wat er van haar
verwacht werd, maar echt plezier had de Nimmerdor-merrie er niet in. “Maar, zo ontdekten
we, zodra Cemeta hout zag werd het een
compleet ander paard! Een meisje uit de buurt
kwam een paar keer sprongetjes met haar maken
en daar bleek ze veel talent voor te hebben.” Later
klasseerde ze zich op 1.30m-niveau. Nog voor
deze openbaring had het echtpaar Kramer de
Nimmerdor-merrie tweemaal bij een dressuurgerichte hengst gedekt.
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FOKKER VAN HET JAAR
SUCCESVOLLE FOKPRODUCTEN

Kannan (Voltaire x Nimmerdor) ISP Grand
Prix en topvererver
Wessel (Quick Star x Voltaire) ISP 1.50m
Van Meta (Quick Star x Voltaire) ISP 1.45m
Chesney (Indoctro x Kannan) ISP 1.50m
Walkabout (Guidam x Corisco) ISP 1.60m
Sir Kannan (Kannan x Purioso) ISP 1.50m
Sorbette (Kannan x Jasper) ISP 1.50m
Sjors (Voltaire x Nimmerdor) ISP 1.50m
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goede keuze. Later ontdekten we dat ze eigenlijk
helemaal niet zoveel bloed nodig heeft, omdat
ze dat zelf heeft en doorgeeft. Maar bij Interest
heeft het wel goed uitgepakt. Hij bracht het tot
de derde bezichtiging en Wobbe heeft hem een
paar jaar succesvol gereden. Via Bollvorm heeft
hij vervolgens nog bij de Junioren gepresteerd
met Gerco Schröder. Met hem nam hij bovendien als zevenjarige succesvol deel aan het WK
voor Jonge Springpaarden.”

Boegbeeld Kannan

In zowel de fokkerij als
de sport zijn de
verdiensten van de
familie Kramer groot.

Met de stam van Kannan
hebben Wobbe en Mariet
Kramer een bloeiende
fokkerij opgebouwd. Zij
worden hier geflankeerd
door Van Meta (v.Quick
Star) en Nameta
(rechts, v.Nimmerdor).
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Springaanleg
Haar eerste veulen, Gideon (v.Flamingo), werd
eerst uitgebracht in de dressuursport tot op
Z1-niveau en bleek vervolgens ook meer aanleg
voor het springen te hebben. Met oudste zoon
Wobbe en jongste zoon Siebe was hij tot op
nationaal 1.35m-niveau succesvol. Twee jaar na
Gideon werd Cemeta’s tweede veulen Interest
(v.Apollonios xx) geboren. “In die tijd waren
volbloeden in trek en omdat Cemeta op papier
best wat zwaar bloed had, leek ons dat een

De echte voltreffer volgde op het moment dat
Wobbe en Mariet kozen voor een springhengst
voor Cemeta: Voltaire. Omdat inmiddels het
springtalent van Cemeta zichtbaar werd en
Voltaire x Nimmerdor een beproefde combinatie
was, werd deze keuze gemaakt. Het resulteerde in
een opvallend hengstveulen. “Kannan was een
heel levendig en energiek veulen, vanaf het begin
af aan wilde hij heel graag naar buiten en
galoppeerde hij voluit in de wei”, herinnert de
fokker zich. De familie Kramer vernoemde hem
naar hun Foster Parents-kind uit Indië en de
naam wordt dan ook als ‘kennen’ uitgesproken.
Kannan werd aangehouden en voorgesteld op de
eerste bezichtiging. “We waren zeer gedesillusio-

Dochter Japke runt de
dressuurafdeling en
rijdt doordeweeks ook
de springpaarden van
Siebe dressuurmatig,
zoals hier de Kannandochter Fiësta.

Memorabel weekend
Zijn eerste memorabele optredens bleven niet
onopgemerkt. Al snel meldde de Belgische ruiter
Guido Bruyninx zich bij de familie Kramer. “Hij
was, net als wij, helemaal overtuigd van de
kwaliteiten van Kannan. Verkopen had bij ons
geen prioriteit, maar uiteindelijk hebben we er
mee ingestemd dat hij de helft kocht. Op dat
moment waren onze kinderen nog te jong,
anders hadden we hem vast niet verkocht. Aan
de andere kant, bij ons aan de Zinkweg was
Kannan nooit zo groot geworden als nu!” Guido
Bruyninx kwam vervolgens met Francois Mathy
naar de familie Kramer, om ook de andere helft
van de inmiddels vijfjarige Kannan in handen te
krijgen. Dat lukte en bij de jongepaardenwedstrijden bouwde Kannan zijn faam verder uit.
“Met Francois presteerde Kannan zeer opvallend en nam hij deel aan het WK in Lanaken,
tegelijk met zijn halfbroer Interest. Beide
paarden haalden de finale. Wegens een ongeluk
nam Guido daarin als gelegenheidsruiter plaats

in het zadel van Kannan. Als Francois hem had
gereden had hij goede kans gehad om wereldkampioen te worden. Maar het was hoe dan ook
een geweldig weekend voor ons, eentje om nooit
te vergeten.” Als zevenjarige werd Kannan
bovendien tweede in de Belgische cyclus en
vervolgens Belgisch kampioen.
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neerd toen we hoorden dat Kannan niet door
mocht naar het vrijspringen. Gelukkig is dat
systeem later veranderd. Op basis van zijn draf
op het straatje verwachtte de commissie dat hij
teveel op de voorhand zou galopperen. Dat was
heel jammer, want nu kon Kannan zijn kwaliteiten bij het vrijspringen niet laten zien.” Vol
vertrouwen ging de familie Kramer verder met de
opleiding van hun hengst. Kannan heeft daarna
deelgenomen aan de VSN-wedstrijd voor
driejarige paarden. “Bij het vrijspringen op
de voorselectie kreeg hij een 9,2 voor
het springen. Hij sprong abnormaal en ze
roemden zijn onbegrensde vermogen waarvoor
hij een 9,8 kreeg.”

Wereldfaam
Francois Mathy nam Kannan als achtjarige mee
naar de Sunshine Tour en daar zette de vrouw
van Michel Hécart haar zinnen op het toptalent.
Voor een recordprijs kwam de Voltaire-zoon in
hun handen en hij stelde nimmer teleur. Onder
deze ruiter zette hij zijn internationale successen voort en debuteerde hij al snel op Grand
Prix-niveau. Ook bij de fokkers was het fokproduct van de familie Kramer destijds al volop in
de picture. Kannan won in zijn carrière meerdere Grote Prijzen, waaronder die van Deauville,
en groeide uit tot een vaste waarde voor het
Franse team. Daardoor droeg hij zijn steentje bij
aan de toppositie van het Franse team in de
Samsung Super League in 2003 en 2004. In
2005 won Kannan wederom een nationaal
kampioenschap, namelijk die van Frankrijk, ook
nam het duo deel aan het Europees kampioenschap dat jaar. Helaas bleef het blessureleed
hem achtervolgen en in combinatie met de grote
vraag naar hem als dekhengst is hij vanaf 2006
volledig de fokkerij in gegaan. Sinds 2010 staat
de hengst onafgebroken in de top 10 van de
WBFSH-sireranking, in 2014 prijkte hij zelfs
bovenaan deze prestigieuze lijst. Tot zijn meest
succesvolle nakomelingen behoren uitschieters
als Oh d’Eole, Molly Malone V, Quorida de
Treho, Diva II, Alpführens Paille en natuurlijk
olympisch kampioen Nino des Buissonnets. Bij

Wobbe Kramer:

“Echte prestatiehengsten, daar
wilden we onze
lijn mee uitbouwen.”
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tot op internationaal 1.45m-niveau en haar
volle broer Wessel deed dat op 1.50m-niveau. Na
Siebe nam Pedro Junqueira Muylaert diens
teugels over. Met de zevenjarige Lord Z-zoon
Eric Jr. springt Siebe in het internationale
1.40m. Op haar beurt is Van Meta weer moeder
van het internationale 1.40m-paard Bella Meta
(v.Triomphe de Muze), opnieuw een eigen fokproduct dat groot is geworden onder zoon Siebe.
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Voorlopers

Onder Siebe Kramer
presteerde de Quick
Star-dochter Van Meta
op internationaal
1.45m-niveau. Zij komt
uit een volle zus van
Kannan.

het KWPN zijn Kannans zonen Hernandez TN,
Incanto VDL en Idrigill goedgekeurd, sinds 2011
is hij zelf erkend bij het stamboek. “We hadden
al snel in de gaten dat hij zo goed fokte. Uit zijn
eerste jaargang hadden wij drie nakomelingen
en Guido had er vier. Die van ons kwamen uit
gewone veulenboekmerries en hebben allemaal
internationaal gesprongen. Net als die van
Guido! Dat zijn unieke resultaten.”

Stam uitbouwen
Terug naar het succesverhaal van zijn fokkers.
Kannan vormt hierin de rode draad, maar uit
zijn stam hebben Wobbe en Mariet al veel meer
opvallende paarden gefokt. Na Kannan dekten
zij Cemeta opnieuw met Voltaire en dit resulteerde in Lady-Meta, haar laatste veulen en
enige dochter. “In die jaren gingen we ons steeds
meer richten op de prestatiefokkerij. Lady-Meta
bracht in 1997 en 1998 tweemaal een veulen
van Zeus. We kozen voor die hengst omdat op
de Wereldruiterspelen van Den Haag vijf
paarden in de top-tien het bloed van Zeus
voerden. Echte prestatiehengsten, daar wilden
we onze lijn mee uitbouwen.” Uit deze volle zus
van Kannan hebben Wobbe en Mariet meerdere
internationale springpaarden gefokt. De Quick
Star-dochter Van Meta klasseerde zich met Siebe
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Enkele jaren na Cemeta wist de familie Kramer
ook haar moeder Wozieta (Le Mexico x Goudsmid) naar hun stal te halen. Hieruit fokten zij
onder meer de merrie Nameta (v.Nimmerdor),
een volle zus van Kannans moeder. Zij heeft in
het nationale 1.40m gesprongen en zich
vervolgens bewezen in de fokkerij. Zo bracht
Nameta het internationale 1.50m-paard Sjors
(v.Voltaire), die eerst onder Siebe successen
boekte en daarna onder Abdullah Waleed
Sharbatly. “We zetten Nameta nu vooral via ICSI
in voor de fokkerij. Komend jaar krijgt ze op die
wijze drie veulens, die we allen als embryo al
hebben verkocht, en ze is zelf weer dragend.
Met deze nieuwe bevruchtingstechniek zijn we
een voorloper en dit is ontstaan doordat er
vanuit het buitenland veel vraag kwam naar
familieleden van Kannan. Om te voldoen aan
die vraag zijn we de laatste twee jaar onze
fokkerij commerciëler gaan insteken. Door aan
embryotransplantatie en ICSI te doen, en ze
veelal als embryo al te verkopen. Voorheen
hebben we maar heel weinig veulens verkocht,
omdat we ze zelf kunnen opleiden. Maar op
deze manier is het wel lucratief om ze al als
embryo te verkopen”, vertelt Wobbe, die ook als
Fokkerijraadslid nauw betrokken is bij de
nieuwste ontwikkelingen in de fokkerij. “We
gebruiken deze periode, november tot februari,
om de eicellen te winnen. Dat werkt erg goed.
Als het leidt tot een embryo vriezen we deze in,
om de meeste komend voorjaar in draagmoeders te plaatsen. Dit heeft echt de toekomst.”

Vroeg erkenning
Mede vanwege Kannan is Wobbe’s interesse in de
Franse fokkerij ontstaan. “Ik kom daar graag, om
met grote fokkers te praten en te zien hoe zij het
doen. En kijken hoe je dat in je eigen fokkerij kan
toepassen, daar moet je immers zelf invulling aan
geven. In Frankrijk heb je paarden met generatielang 1.60m-voorouders op rij, daar moeten we in

Waardevolle titel
Naast het erkennen van Kannan voor de
KWPN-dekdienst, kwam de grote erkenning
afgelopen jaar met de titel Fokker van het Jaar.
“De titel kwam voor ons als een verrassing, waarvan we wel vooraf op de hoogte zijn gesteld. Wim
Versteeg heeft open kaart gespeeld, omdat hij
ook wel wist dat het hier niet ging lukken om

DRESSUURTAK UIT WOZIETA

Naast springpaarden fokt familie Kramer ook
dressuurpaarden. En jawel, uit dezelfde stam
als Kannan. Zijn grootmoeder, de Le
Mexico-dochter Wozieta, werd in 1985
aangepaard met Zevenster. Daaruit komt de
merrie Eval voort. “Uit Eval hebben we onder
meer de Cabochon-merrie Kaval gefokt. Zij
presteerde in het Z2 en is moeder van twee
ZZ-Zwaar merries van Cocktail en een Lichte
Tour-merrie van Lancet.” Uit de Cocktailmerrie Ravival komt het Lichte Tour-paard
Vorst en uit de andere merrie, Parzival, rijdt
Japke momenteel nog een nakomeling van
Ziësto. “Japke rijdt de dressuurpaarden van
groen tot Intermediaire I-niveau en rijdt
doordeweeks paarden voor Siebe. Dressuur
is ook voor de springpaarden de basis.”

paarden weg te sluizen zonder dat wij het
zouden merken. Het is een grote eer om fokker
van het jaar te worden, dat is bij ons de verdienste van de hele familie. Met elkaar hebben we
deze fokkerij en het bedrijf opgebouwd. Siebe
heeft al heel wat fokproducten in de internationale sport gereden en wil hogerop. Daarin wordt
hij ook goed ondersteund door zijn sponsor Jan
Vink. Ook Japke is heel ambitieus. Samen met
Siebe zal zij te zijner tijd het bedrijf hier van ons
overnemen. Dan doen pa en moe een stapje
terug. We geven hen daarom veel inspraak in de
beslissingen die gemaakt worden. Zo doen we
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Nederland ook nog veel meer naar toe. Wij hebben
nu zeven of acht generaties internationale
springhengsten op rij. Dat komt omdat we steeds
ingezet hebben op bewezen sporthengsten. Af en
toe geven we een jonge hengst de kans, wanneer ze
uit hele goede sportstammen komen. En zeker
met het gebruik van embryotransplantatie en ICSI
moet je straks wel echt aan outcross blijven
denken, ook met oog op duurzaamheid van de
paarden.” De in 1992 geboren Kannan is al vele
jaren een absolute grootheid in Frankrijk. Dat
heeft veel positieve gevolgen voor zijn fokkers. “Ik
word er af en toe verlegen van, de beleving
daarvan is in Frankrijk heel anders. Daar hebben
we al heel vroeg erkenning gekregen omdat wij
Kannan hebben gefokt. In het buitenland heeft
het letterlijk en figuurlijk deuren voor ons
geopend. Een tijd geleden waren we bijvoorbeeld
op Haras de Hus en daar begonnen mensen ons
spontaan te feliciteren. Misschien zijn we daar in
Nederland met z’n allen gewoon een beetje te
nuchter voor”, lacht Kramer.

De paarden komen bij
familie Kramer veel
buiten en er is veel
aandacht voor het
welzijn van de paarden.
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dat ook met het maken van hengstenkeuzes.
We hebben nu bijvoorbeeld meerdere goede
nakomelingen van Tangelo van de Zuuthoeve
gefokt, het was Siebe’s idee om die hengst te
gebruiken omdat hij daar in de sport veel goede
kinderen van zag.”

Bewezen bloed

Cirkeltje rond
Mariet en Wobbe hebben samen met de
kinderen een bloeiende stal opgebouwd. Naast
de eigen fokproducten worden hier paarden
opgeleid en uitgebracht voor eigenaren. Van de
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Met bewezen sport- en fokhengsten als Quick
Star, Guidam, Calvados en Tangelo is de stam
van Kannan vanuit Oud-Beijerland verder
uitgebouwd. Alle paarden met een naam
eindigend op -Meta komen uit de eigen fokkerij
en zijn veelal zelf opgeleid voor de sport tot op
internationaal niveau. “Daardoor krijgen we
heel veel informatie over onze paarden. Met
name ook voor wat betreft het karakter, en dat
is doorslaggevend in de sport. De paarden uit de
stam van Kannan hebben allemaal goede
karakters. Ze hebben bloed én een groot hart.
Ze willen altijd over het hout.”
Op beperkte schaal zijn ook andere stammen
ingezet voor de fokkerij bij de familie Kramer.
Zo wordt er nu onder meer gefokt met de
Kannan-dochter Fiësta (mv.Corisco), uit wiens
directe lijn ook de internationale springpaarden
Walk About (v.Guidam) van Jimmy Torano en
de Indoctro-dochter Chesney van Tiffany Foster
gefokt werden. Voor 2017 is Fiësta drachtig van
Quickly de Kreisker, het enige veulen dat op
Stal Kramer verwacht wordt. Komend winterseizoen worden diverse merries ingezet voor de
fokkerij middels ICSI, zoals de Quick Stardochter Van Meta. “We hebben nu nog diepvriessperma van Quick Star gekocht, dat bloed
past heel goed bij de paarden uit onze stam. Ook
maken we graag gebruik van jongere verervers.
Zo hadden we Nameta en de Corisco-merrie
Cartier II Z dit jaar gedekt bij Eldorado van de
Zeshoek maar dat is niet gelukt. Ook de
Hattrick-merrie Nybalia, moeder van de
Kannan-merrie Sybalia waarmee Siebe heel
succesvol is geweest in de internationale sport,
kregen we niet drachtig. Zo gaat dat met
paarden. Je kan succes hebben, maar er staat
ook altijd weer pech tegenover”, spreekt Wobbe
uit ruime ervaring.

drachtigheidsbegeleiding tot het winnen van
Grote Prijzen, wanneer mogelijk houdt de
familie alles in eigen hand. “We hebben de
merries met veulens thuis staan, ze kunnen hier
lekker in de wei en ook de drachtigheidsbegeleiding doen we zelf. Wanneer de veulens afgespeend zijn, verhuizen de fokmerries naar Japke
thuis of bij anderen. Enkele weken voor het
afveulenen komen ze hier weer te staan.” De
paardenpassie is een echte familieaangelegenheid, alleen oudste zoon Wobbe volgt het
inmiddels van een afstandje. Een indirecte link
met de paarden heeft hij nog wel aangezien hij
als fiscalist werkt voor Jan Vink, voor wie Siebe
meerdere paarden te rijden heeft. “We hebben
vanaf het begin af aan fijne mensen om ons
heen. Mensen die belangeloos helpen op stal en
mensen zoals Jan Vink. Die steunt onze stal
door dik en dun, en helpt Siebe zich verder te
ontwikkelen als ruiter. We zijn met niks
begonnen en mede dankzij de hulp van anderen
hebben we zo ver kunnen komen. We zijn er
ook wel altijd druk mee, mijn vrouw is van
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat aan het
sjouwen en meedenken. Met 40 paarden op stal
is er sowieso altijd genoeg te doen, maar we
doen het met veel plezier!”

Een ander succesvol
familiefokproduct is
deze Triomphe de
Muze-dochter Bella
Meta, uit Van Meta,
waarmee Siebe in het
1.40m springt.
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