FOKKER VAN HET JAAR

Gerrie en Gert-Jan
FOKKERIJ

Tezamen met zijn zoon fokte hij uit drie stammen
de goedgekeurde hengsten Marvel, Fabuleus en
Hermanus. Hun overige fokproducten scoorden
steeds hoog. Zou hen dat wellicht op enig moment
de titel Fokker van het Jaar kunnen opleveren?
Gerrie Hermanussen erkent weleens met die
gedachte te hebben gespeeld. Dit jaar gebeurde
het: zij werden Fokkers van het Jaar tuigpaard,
hoewel het bij Gerrie eerst een schokeffect
opleverde alvorens de euforie kwam. Zoon GertJan was in Italië en beleefde het mee via Facetime.
TEKST: DINI BROUWER • BEELD: DIRK CAREMANS E.A.

B

ij de vooruitstrevende Brabantse
fokkers Hermanussen worden drie
veulens per jaar geboren. Gerrie (64)
fokt al ruim dertig jaar en is varkenshouder in Beers, maar bouwt zijn bedrijf af. Hij
woont inmiddels even verderop in een bungalow
op Landgoed De Barendonk. Gert-Jan (40)
woont middenin Beers, maar gaat komend jaar
met zijn gezin naar de ouderlijke plek waar ook
de paarden blijven. Gert-Jan weet niet anders
dan dat z’n vader tuigpaarden had en ook hij
raakte in de ban van de macht, de uitstraling en
de fierheid van het tuigpaard. Hij studeerde Fokkerij en Genetica aan de Landbouw Universiteit
in Wageningen en is nu directeur van de
afdeling inkoop bij veevoederproducent For
Farmers. Hij weet zijn drukke bestaan te
combineren met zijn hobby. Gert-Jan bekleedde
diverse functies binnen het KWPN en onlangs is
hij benoemd tot lid van hengstenkeuringscommissie tuigpaard, een functie waarbij zijn
eigen fokkerservaringen natuurlijk zeer
bruikbaar kunnen zijn. Gerrie en echtgenote
Antoinette namen op de Nationale Tuigpaardendag de hulde in ontvangst. Hun kampioens-
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Hermanussen
Maar liefst negen kampioenschappen, waaronder
drie keer op de NMK, behaalde Manno-dochter
Biantha V. Ook is ze de moeder van de vorig jaar
goedgekeurde en geëxporteerde Hermanus, de derde
hengst die Gerrie en Gert-Jan Hermanussen
goedgekeurd kregen.

FOKKERIJ
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Voorafgaand aan de
huldiging als Fokker van
het Jaar, werd voor de
tweede keer een veulen
uit Charisma, Eebertdochter Kalina,
nationaal kampioen. Ze
is nu dragend van de
zelfgefokte Hermanus.

Gert-Jan
Hermanussen:

“Fokkers moeten
met hun veulen
naar de keuring
komen. Lopen
doet verkopen!”
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veulen Kalina (Eebert uit Charisma keur
v.Waldemar) was even eerder voor 11.000 euro
geveild. “Op zich al een hoogtepunt”, zegt
Gerrie. “Maar die ereronde in die Landauer
langs al die applaudisserende mensen, dat was
zo indrukwekkend. Of het het mooiste moment
uit mijn paardenfokkerij is? Nou, weet je, als
mijn veulen kampioen wordt, vind ik dat
misschien nog wel een mooier moment. Zo’n
moment is zo concreet en zo spannend. Fokker
van het Jaar worden is anders. Het is een
eervolle erkenning, een zeer waardevolle
fokkerijbekroning.”

Cemoortje
Gerrie was altijd al een liefhebber van tuigpaarden en bezocht vele keuringen en concoursen.
Zijn tuigpaardfokkerij begon in 1980 met de
aankoop van hengstveulen Winston (Natuur uit
Pigurante keur pref v.Hoogheid) bij de familie
Peters in Langenboom. Gerrie: “De Pigurantestam van Peters kende ik goed, Langenboom is
hier in de buurt. Het veulen deed het best en ik
verkocht Winston als tweeënhalfjarige aan
Drikus Vonk. Hij haalde de tweede bezichtiging.
Ik dacht: ‘Ik moet zien of ik een merrie kan
kopen uit deze prestatiestam, kan ik ze zelf
fokken’.” Hij kocht Cemoortje, een veulen uit de
keurmerrie Vigurante, een volle zus van

Winston. De in 1984 geboren Video-dochter
Cemoortje is keur preferent. De aankoop
genereerde succes. Cemoortje bracht zeventien
veulens waarvan er negen een predicaat
behaalden. Van de Immigrant-zoon Marvel, een
hengst die eerder al door Hermanussen werd
gefokt, bracht Cemoortje de ster preferente
merrie Tatjana en zij is de moeder van de
goedgekeurde hengst Fabuleus (v.Unieko). Een
fraai dubbelvoudig fokkerssucces dus. Fabuleus
is onlangs op grond van getoonde veulens
gehandhaafd voor de fokkerij. Hermanussen
verkocht Fabuleus overigens als veulen aan de
gebroeders Van Manen. Driemaal werd gekozen
voor de combinatie Cemoortje x Marvel.
Tatjana’s volle broer Socrates werd ster en
behaalde 7 winstpunten.

Bloedverversing
Gerrie en Gert-Jan gebruikten als bloedververser dus de American Saddlebred Immigrant,
maar ook maakten zij gebruik van de Saddlebred
Holland’s Golden Boy waarbij de prestaties van
drie nakomelingen van Cemoortje en de
palomino Golden Boy opvallend zijn. De twee
merries Lady Day (23 winstpunten) en Kentucky’s Lady werden ster en de ruin Maykel
behaalde 42 winstpunten. Gert-Jan bracht ze
zelf ook uit. “Ze deden het best goed en we

JACOB MELISSEN

DE PAARDEN VAN STAL HERMANUSSEN

- Tatjana ster (Marvel x Video), dragend van Hermanus
- Kaliman, hengstveulen van Tatjana en Waterman
- Jolijn, jaarlingmerrie van Tatjana en Fantijn
- Biantha V elite (Manno x Renovo), dragend van Eebert
- Giantha H (Atleet x Manno)
- Charisma keur (Waldemar x Proloog), dragend van Hermanus
- Friese stermerrie (v.Beart), dragend van Norbert
- Fries merrieveulen van Arnoud

Gerrie Hermanussen:

“Een topper is
direct een
topper.”

diepvriessperma van Waterman en dit veulen
wil ik aanhouden.” Tatjana’s zeer tuigtypische
dochter Higurante (v.Colonist) van T. Mekelenkamp werd onlangs elite middels een IBOP van
80 punten. De nu tweejarige Idolaat (Eebert uit
Tatjana) ging naar Toon van Doorn, maar de
wakkere jaarling Jolijn van Tatjana en Fantijn is
er nog. Als sterke punten van deze stam noemen
Gerrie en Gert-Jan het rijke front, het sterke
achterbeengebruik en de bruikbaarheid. “En
Tatjana fokt alle kleuren”, voegt Gerrie toe.
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hebben ze als span verkocht. Er was destijds veel
vraag naar palomino’s. We hebben ze niet
ingezet in de fokkerij, om geen eigenschappen
in te brengen die we niet wilden in onze
fokkerij. Het voorbeengebruik was wat gewoon,
het achterbeengebruik hield niet over, we
leverden in ten opzichte van de moeder. En ons
fokdoel is: elke generatie verbeteren, wij
proberen een tuigpaard te fokken dat beter is
dan zowel vader als moeder. Bij inbreng van
ander bloed moet je goed de kwaliteiten blijven
bewaken. Wij hebben veelvuldig ander bloed
gebruikt, ook Hackneybloed. Met Immigrant
hebben wij het meeste succes behaald. Die
hengst stond ook dichter bij ons tuigpaardtype.
Je moet je fokproduct steeds kritisch bekijken.
Je moet bij gebruik van ander bloed steeds de
essentiële tuigtypische eigenschappen blijven
bewaken, die moeten in het genenpakket
voorhanden blijven.” Het inteeltprobleem is
inmiddels nog groter en de vraag is: kunnen we
dat probleem wel oplossen zonder in te leveren?
Gert-Jan: “Dat gaat een uitdaging worden. We
zullen nu zeker stappen moeten ondernemen,
maar we wachten het aanbod op de komende
hengstenkeuring eerst maar eens af.” De ster
preferente Tatjana bracht naast Fabuleus nog elf
veulens. Ze zoogt nu het veulen Kaliman, een
zoon van de veel Hackneybloed voerende
Waterman. Gerrie: “Een heel bewuste keuze met
het oog op bloedspreiding. Van Manen had nog

Heidebloem

De naar Van Manen
verkochte Unieko-zoon
Fabuleus liet dit jaar
zijn eerste veulens zien
en werd gehandhaafd
voor de fokkerij.

Het was niet zozeer de stam, maar de zwevende
bewegingen en het mooie front van de jaarling
Heidebloem die Gerrie Hermanussen deden
besluiten haar te kopen. Gerrie: “Ik was mee met
Ad Geurts, die wilde een paard kopen bij Wim
de Waal. Toen zag ik daar Heidebloem. Ik kende
de stam niet echt, maar ze was helemaal Gelders
gefokt en ze draafde met veel afdruk. ‘Die moest

137

FOKKER VAN HET JAAR

FOKKERIJ

maar eens naar Beers komen’, dacht ik bij
mezelf.” De in 1989 geboren Heidebloem is een
dochter van Proloog en de ster preferente
Zonnebloem (Strawinsky x Marius). Hermanussen zette er weer een eigen foklijn mee op, die
eveneens een goedgekeurde hengst bracht.
Heidebloem bracht twaalf veulens, vijf hebben
er een predicaat, vier hebben er winstpunten.
De bekendste nakomeling van Heidebloem is
haar eerste kind, de in 1994 geboren hengst
Marvel die Hermanussen dus fokte met de
Saddlebred Immigrant (v.Harlem Globetrotter).
Marvel was de eerste goedgekeurde hengst van
Hermanussen. Zij hielden het veulen Marvel
echter niet aan, maar het werd geveild in de
veulenveiling op de Tuigpaardendag. Drikus
Vonk betaalde er 10.220 gulden voor en Jan
Schep kreeg Marvel goedgekeurd. Zo’n 40
waardevolle ster-, keur- en elitemerries liet
Marvel na, waaronder kampioenen als Viva
Jerina en Bex. Marvel zelf behaalde 128
winstpunten. In 2007 bracht Heidebloem van
Waldemar het merrieveulen Charisma, weer een
nazaat van Heidebloem die van zich doet
spreken. Zij was als tweejarige nationaal
reservekampioen en als driejarige acteerde ze
ook op nationaal niveau. Ze is nu keur.
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Gert-Jan
Hermanussen:

“Wij proberen
een tuigpaard te
fokken dat beter
is dan zowel
vader als
moeder.”

Tweevoudig nationale
merrie Charisma staat
er attent bij. Zij
vertegenwoordigt één
van de drie merrielijnen
waarmee succesvol
wordt gefokt.

In combinatie met Eebert leverde Charisma
driemaal op rij een kampioensveulen waarvan
Idealist en Kalina nationaal kampioen werden.
Jasmijn was kampioen op CK Veghel. Alledrie
zijn ze overigens verkocht. Gert-Jan heeft een
verklaring voor de succescombinatie Eebert met
Waldemar en Proloog. “Waldemar brengt langgelijndheid en Eebert vouwt die langgelijnd op
de juiste manier op, waardoor er een klimmend
beeld ontstaat. Via Proloog brengt Heidebloem
blijheid, zweefmoment en looplust in, stameigen kenmerken. Het waren direct aparte
veulens, de kwaliteiten waren direct herkenbaar.
Dat was overigens ook bij Marvel het geval. Als
veulen moeten ze het al hebben, het moet in
hun genen zitten. Wat er direct niet is, komt
later ook niet meer. Wij hebben weleens veulens
aangehouden waarvan we dachten: ‘die komen
later nog wel’. Maar niet dus.” “Toppers zijn
direct toppers, dat is onze ervaring”, beaamt
ook Gerrie. De attent over het erf kijkende en
direct sterk aantredende Charisma is nu
dragend van de door hen gefokte Hermanus.

Derde foklijn
Met de aankoop van het veulen Biantha V
(Manno uit Niantha keur pref v.Renovo) bij
fokker Piet van der Velden uit Vorstenbosch zag
Gerrie Hermanussen het wéér goed, hij haalde
er een meervoudig nationaal kampioen, een
concoursmerrie en een hengstenmoeder mee
naar Beers. Biantha V komt uit de vermaarde
Triantha-stam die een scala aan concours- en
keuringspaarden en naast Hermanus ook de
goedgekeurde hengsten Donau en Jackpot heeft
geleverd. Mede een reden om de in 2006
geboren Biantha aan te kopen. Hermanussen
had haar volle broer Alfred overigens al een jaar
eerder aangekocht. Die hengst werd aangewezen, maar haalde de eindstreep niet. Biantha V
heeft inmiddels negen kampioenschappen
waaronder drie NMK-kampioenschappen weten
te realiseren en ze legde met Henk Hammers
een top-IBOP van 88,5 punten af, waarmee ze
elite werd. In handen van Robbie van Dijk
behaalde ze vervolgens 35 winstpunten. Haar
eerste veulen Giantha H, een rassige en zeer
actievol bewegende dochter van Atleet, werd
geboren in 2011 en komt volgend jaar op de
keuring. In 2012 werd van Patijn het hengstveulen Hermanus geboren. Op de fokdag in Nijkerk
verkocht Gerrie hem aan Stal van der Maat en
dit voorjaar was Hermanus kampioen op de

FOKKERIJ

Tatjana is een dochter van de zelfgefokte Marvel.
Zij is de moeder van de KWPN-hengst Fabuleus. Op
de foto met haar nakomelingen Kaliman, van de
vrije hengst Waterman, en Jolijn (v.Fantijn).

Hengstenkeuring in ’s-Hertogenbosch. Hij werd
met mooie cijfers ingeschreven en was de derde
goedgekeurde hengst van Stal Hermanussen. Hij
is geëxporteerd naar Amerika (zie elders in dit
nummer in het artikel over de Amerikareis),
maar op stal Hermanussen worden er twee
veulens van verwacht. Hengstveulen Ideaal van
Eebert en Biantha V werd aangekocht door Toon
van Doorn. Tweemaal ging het daarna mis met
een veulen van Biantha. Nu is ze weer dragend
van Eebert. Biantha heeft maar een kleine
aanmoediging nodig om in de wei heel spontaan
te laten zien waarom ze elke keer weer de beste
was. Haar tuigtypische show is imponerend.

De eerste nakomeling
van topper Biantha V
was de rassige en met
veel actie bewegende
Atleet-dochter Giantha
V, die volgend jaar naar
de keuring gaat.

menpaarden. Die komen voort uit onze
tuigpaardfokkerij, zonder het fokdoel aan te
passen. De drempel om te starten als jonge
fokker of rijder is vanwege het financiële plaatje
echter groot. Als de fokkerij financieel weer
aantrekkelijker wordt, kunnen we misschien
ook fokkers uit andere disciplines enthousiast
maken. En: fokkers moeten met hun veulen
naar de keuring komen, je bereikt daar geïnteresseerden die niet direct aan huis komen.
Lopen doet verkopen, financieel is het aantrekkelijk om een veulen daar te verkopen.”

•

Moederlijn essentieel
Gerrie en Gert-Jan benadrukken het belang van
een sterke moederlijn. “Als bij een merrie de
tuigtypische eigenschappen generatie op generatie sterk verankerd zijn, is een merrie dominerend in de fokkerij. Bij hengsten is de moederlijn
voor ons ook zeer belangrijk. Wij gebruiken
direct een jonge hengst, maar lopen niet zomaar
achter de massa aan. Soms zijn wij eigenwijze
fokkers: wij hebben weleens een heel populaire
hengst niet gebruikt, omdat wij bijvoorbeeld de
moederlijn niet sterk genoeg vonden.” De
Brabantse fokkers zijn blij dat de fokkerij weer
wat uit het dal lijkt te komen. Gert-Jan: “De
handel vraagt om goede tuigpaarden, maar de
fokkers vergrijzen. Er is ook markt voor goede
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