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Goed geteste merries als basis
In augustus werd de familie Van Kooten op de KWPN Kampioenschappen verkozen tot
Fokker van het Jaar in de springrichting. Dit voorjaar waren hun opmerkelijke
successen al aanleiding voor IDS én KWPN.tv om dieper in te gaan op de visie en
resultaten van hun fokkerij. In dit kerstnummer blikken we met Sjoukje van Kooten
terug op de eervolle titel, en kijken we vooruit naar de toekomst.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS E.A.
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“Na de verkiezing tot Fokker
van het Jaar
hebben we gemerkt hoe groot
de impact is, we
hebben enorm
veel positieve
reacties gehad!”

ijna dertig jaar houdt Jan van Kooten
zich bezig met de paardenfokkerij.
Dertig jaar zijn eigen visie en ideeën
volgen, leverde hem afgelopen augustus
de titel ‘Fokker van het Jaar’ op. Uit de fokkerij
van Jan en Henny van Kooten komen talloze
internationale springpaarden zoals het olympische springpaard Alpapillon Armanie (v.Aldato),
Grand Prix-paarden als Tin Tin (v.Cavalier), Uncle
Berry (v.Andiamo) en Unanimous (v.Andiamo)
alsook gekeurde hengsten als Upperville
(v.Creool), Whitesnake (v.Cavalier) en Freedom
(v.Advance). Begin dit jaar kwam hun fokkerij
prominent in beeld, doordat maar liefst drie
zelfgefokte hengsten werden aangewezen voor
het verrichtingsonderzoek. Daarvan zijn Jukebox
(v.Padock du Plessis) en Joint Venture (v.Cosun)
inmiddels ingeschreven.

Helemaal verbaasd
Tien dagen voor de Nationale Merriekeuring
kreeg Sjoukje van Kooten telefoon van Wim
Versteeg. “Ik weet het nog precies, ik was op een
verjaardag en Wim belde. Of ik alleen was, en of
ik kon praten. Hij vertelde me dat we als familie
waren verkozen tot Fokker van het Jaar, wat een
fantastisch nieuws!”, blikt Sjoukje enthousiast
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terug. “Ik was helemaal verbaasd, want over
zoiets had ik nog nooit nagedacht. Om alles over
de huldiging door te spreken, wilde Wim graag
een afspraak maken om te overleggen. Aangezien
ik op hetzelfde terrein als mijn ouders woon, was
het nog best een klus om ongezien weg te
glippen”, lacht Sjoukje. “We hebben een plan
gemaakt en ik wilde wel vijftien paarden mee
nemen naar de huldiging. ‘Dat heeft nog nooit
iemand gedaan’, vertelde Wim me, dus als
compromis hebben we het op twaalf paarden
gehouden. Om alles voor mijn vader een verrassing te houden, hebben we toch besloten om het
goede nieuws vooraf met mijn moeder te delen.
Want aan haar de belangrijkste taak; zij moest
zorgen dat mijn vader mee kwam naar de
Nationale Merriekeuring. Uiteindelijk hebben we
gezegd dat Reinie (Tewis, waarmee Van Kooten
een goede samenwerking heeft, red.) gehuldigd
zou worden, en met die smoes heeft mijn moeder
hem mee gekregen naar Ermelo. Ze gingen al een
dag van tevoren in een hotel, tot groot ongenoegen van mijn vader, zodat wij op stal tijd hadden
om alle paarden netjes te maken. In de dagen
voor de huldiging heb ik veel mensen die bij onze
stal betrokken zijn, of zijn geweest, ingelicht over
het goede nieuws. Zodat zoveel mogelijk mensen
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aanwezig konden zijn bij de huldiging. Iedereen
reageerde enthousiast en van alle kanten kregen
we hulp met de voorbereiding.” Voorbereiding
voor een dag die onvergetelijk zou worden.

Project X
Voor Jan van Kooten was de verrassing in Ermelo
ongekend groot. Een emotioneel moment toen
zijn fokproducten in de baan kwamen en het
goede nieuws bekend werd gemaakt. “Mijn vader
houdt er helemaal niet van om in de belangstelling te staan, maar hier heeft hij enorm van
genoten. Zelfs in de koets bleef hij maar zwaaien
naar alle mensen die erbij aanwezig waren. Het
was echt een onvergetelijk moment. ’s Avonds
thuis hebben we het feest voortgezet, het leek
wel ‘Project X’, zó veel mensen waren erbij
aanwezig. Ook in de weken erna hebben we
ervaren hoe groot de impact van de titel is, we
hebben zoveel berichten, kaarten en bloemen
gehad. En het zorgt ook weer voor een flinke

boost voor de stal en fokkerij. Het was een heel
bijzonder jaar voor ons, dat begon al met het
artikel in ‘In de Strengen’, gevolgd door een
mooie reportage op KWPN.tv en vervolgens deze
titel”, vertelt Sjoukje, die zich op zowel de sport,
fokkerij als handel richt vanuit het familiebedrijf
in Montfoort.

Tot grote verrassing van
Jan van Kooten werd hij
met zijn familie
verkozen tot Fokker van
het Jaar. Twaalf
fokproducten waren bij
deze huldiging
aanwezig.

Toekomst
Dochters Jessy (16) en Amy (14) Tewis zijn
beiden actief in de paardensport en hebben
meerdere Van Kooten-fokproducten onder het
zadel. “Zeker Jessy is erg ambitieus en wil volop
verder met de paarden. Zij heeft nu de Nabab de
Rêve-merrie Exceptionel, de Cédric-dochter
Hola en de aangewezen Casimo-zoon Jessy’s
Boy onder het zadel. Amy is onlangs van de
pony’s overgestapt naar de paarden en rijdt
onder andere de Up to Date-dochter Beau en de
Casimo-dochter Infinity, die een volle zus is van
Jessy’s Boy. Beide hebben de dressuursport

Een kijkje achter de
schermen? Bekijk
KWPN Ontmoet
Van Kooten op
KWPN.tv!
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FOKKER VAN HET JAAR
VERWACHTE VEULENS 2018

“Oei, wel erg veel Belgisch bloed!”, lacht
Sjoukje als er gevraagd wordt naar de te
verwachten veulens komend jaar. Op Stal Van
Kooten zijn de volgende veulens in de maak:
• El Barone 111 Z x Bola elite IBOP-spr pref
van Vainqueur (NMK-kampioene)
• Joint Venture x Möglichkeit ster pref prest
van Corofino I
• Jukebox x Cardousch ster PROK van Up
to Date
• Ducati van Schuttershof x E-Nola ster
IBOP-spr PROK van Linton
• Ducati van Schuttershof x Anola ster
IBOP-spr sport-spr van Quidam de Revel
• Hardrock Z x Fola elite van Quintero (ET)
• Cabrio van de Heffinck x Exceptionel
sport-spr van Nabab de Rêve (ET)
• Totilas x Cassandra keur EPTM-dres
sport-dres van Vivaldi (ICSI)
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SANDRA NIEUWENDIJK

Eén van de recente
successen uit de fokkerij
van Van Kooten is de
goedkeuring van de
Padock du Plessis-zoon
Jukebox, die dit
voorjaar met 81,5
punten is ingeschreven
bij het KWPN.

vaarwel gezegd. En hoewel ik echt een dressuurliefhebber ben, moet ik ook toegeven dat de
springwedstrijden veel gezelliger zijn.” De
fanatieke kleindochters van Jan en Henny
zorgen ervoor dat het mes aan twee kanten
snijdt voor wat betreft de fokkerij. Aan de ene
kant heeft de succesvolle fokkerij ervoor
gezorgd dat Jessy en Amy over kwaliteitsvolle
paarden kunnen beschikken, en aan de andere
kant kunnen de kleindochters er nu en in de
toekomst zelf voor zorgen dat er nóg meer sport
komt in de stammen van Van Kooten. “Ze

JACOB MELISSEN

Meerdere malen heeft
familie Van Kooten met
succes een merrie laten
testen, zo ontving de
Quidam de Reveldochter Anola de
magische 10 voor
vermogen in de IBOP. Zij
is één van de zeer
succesvolle
nakomelingen van de
zelfgefokte stammoeder
K-Nola.
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beginnen op jonge paarden, dus dat heeft wel
wat langer tijd nodig, maar er is toch niets
mooiers dan met eigen, zelfgefokte paarden te
presteren. Mijn ouders genieten daar ook enorm
van”, vertelt Sjoukje, die de paarden van haar
dochters zelf ook onder het zadel heeft. “School
heeft natuurlijk voorrang, dus als de dames veel
huiswerk hebben, rijd ik ze wat vaker.”

IBOP-toppers
Op zowel de hengsten- als merriekeuringen is de
naam van familie Van Kooten al menigmaal
positief naar voren gekomen. Ook in de
IBOP-testen is hun fokkerij sterk vertegenwoordigd. “We hechten waarde aan predicaten en
daarom hebben we al diverse paarden laten

In 2009 werd de
Vainqueur-dochter Bola
verkozen tot kampioene
op de Nationale
Merriekeuring.
Vervolgens slaagde zij
met 85 punten voor de
IBOP.

Nieuw bloed
Voor komend jaar worden er acht veulens
verwacht (zie kader). De hengstenkeuzes

worden gemaakt door Jan en Sjoukje, samen
met Reinie Tewis. “Dat doen we in overleg en de
laatste jaren hebben we duidelijk koers gewijzigd. We zijn op zoek gegaan naar ander bloed,
nadat we eerst jarenlang voornamelijk onze
eigen hengsten inzetten voor de fokkerij. Dat
deden we om er ook voor te zorgen dat die jonge
hengsten goede merries konden bedienen, maar
uiteindelijk is het ook belangrijk om nieuw
bloed in je stammen te krijgen. Met ICSI en
embryotransplantatie is het veel gemakkelijker
geworden om merries voor zowel de sport als de
fokkerij in te zetten, en dat is een uitkomst.
Want niet alleen qua fokkerij, maar ook qua
sport willen we naar een hoger plan!”, besluit
Sjoukje van Kooten.
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deelnemen aan de IBOP. Onder hen ook register
A-merries, zodat ze het sterpredicaat konden
verdienen. Dat heeft al meerdere goed geteste
merries opgeleverd, zo slaagde de Quidam de
Revel-dochter Anola met een 10 voor vermogen
en een totaal van 86,5 punten voor de IBOP.
Ook haar halfzus Enola, een dochter van Linton,
deed goede zaken in de IBOP. Met een 9 voor
vermogen kwam zij uit op 81 punten. Uit
diezelfde moeder fokten we ook de NMK-kampioene Bola. Zij slaagde vervolgens met 85 punten
voor de IBOP.” Alle drie deze merries worden bij
Van Kooten ingezet voor de fokkerij. Zo is Bola
moeder van de KWPN-goedgekeurde hengst
Jukebox (v.Padock du Plessis), die dit voorjaar
met 81,5 punten is ingeschreven. “We fokken
voor de sport en willen graag dat de merries zelf
ook een grote mate van aanleg hebben. De
aanlegtesten zijn daarvoor een goede methode,
en voor ons heeft de IBOP de voorkeur. Omdat
we vrijwel alles zelf kunnen doen, verkiezen we
dat boven de merrietest. De laatste jaren ligt de
focus nog wat meer op de sport, en laten we de
beste merries rijden met oog op het sportpredicaat. Zo staat de Quintero-merrie Fola nu bij
Kevin Olsmeijer.” Deze merrie is moeder van de
KWPN-goedgekeurde hengst Joint Venture (v.
Cosun) en is reeds op 1.20m-niveau geklasseerd.
“Als ze het sportpredicaat heeft behaald, geeft
dat weer wat extra waarde. En dan kan ze ook
als ervaren paard met Jessy of Amy de sport in.”

“We fokken
voor de sport
en willen graag
dat de merries
zelf een grote
mate van aanleg
hebben. De aanlegtesten zijn
daarvoor een
goede methode.”

•

SUCCESVOLLE FOKPRODUCTEN

De afgelopen dertig jaar zijn er heel wat verdienstelijke sport- en fokpaarden uit de
fokkerij van Van Kooten voortgekomen. Onder hen succesvolle paarden als:
• Tin Tin (Cavalier x Animo) ISP 1.60m met Billy Twomey
• Uncle Berry (Andiamo x Germus R) ISP 1.60m met Maaike ten Berg-Bijlsma
• Unanimous (Andiamo x Libero H) ISP 1.60m met Mac Cone
• Whitesnake (Cavalier x Corofino I) KWPN-goedgekeurd en ISP 1.50m met Nathalie
van der Mei
• Puhr (Animo x Capitol I) ISP 1.50m met Suzanne Tepper
• Sir (Fundy du Mont x Centurion Monfort) ISP 1.50m met Linda Bratomi
• Thor (Elmshorn x Corofino I) ISP 1.50m met Roelof Bril
• Veliciano (Andiamo x Calato) ISP 1.50m met Kaveh Farbod
• Upperville (Cabochon x Creool) KWPN-goedgekeurd en IDP Grand Prix met Tatiana
Dorofeeva
• Freedom (Advance x Corofino I) KWPN-goedgekeurd
• Bola (Vainqueur x Corofino I) NMK-kampioen 2009
• Jukebox (Padock du Plessis x Vainqueur) KWPN-goedgekeurd
• Joint Venture (Cosun x Quintero) KWPN-goedgekeurd
• Anola (Quidam de Revel x Corofino I) IBOP 86,5 punten
• E-Nola (Linton x Corofino I) IBOP 81 (oude systeem)
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