FOKKERS VAN HET JAAR

FOKKERIJ

Martin en
Mark de Groot
“Volmaakt bestaat niet, verbeteren kan altijd”
De eretitel ‘Fokker van het Jaar’ ging dit jaar bij de tuigpaardfokkers naar Martin en
zijn zoon Mark de Groot uit Giessenburg. Mark (31) is daarmee de jongste Fokker van
het Jaar, een titel die voor de 25e keer werd toegekend. De De Groots ervaren het als
een zeer eervolle erkenning van hun innovatieve fokkerij.
TEKST: DINI BROUWER • BEELD: JACOB MELISSEN

Martin de Groot:

“Fokken met
een te gewone
merrie is net als
een doodlopende
weg inslaan,
je moet altijd
keren om weer
op de goede weg
te komen.”
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pvallend is dat Martin en Mark deze
titel in relatief korte tijd weten te
realiseren. In 2000 kopen zij
Kendini waarmee ze een zeer
succesvolle foklijn opzetten. In de show ‘De
kracht van merriestammen’ op de Nationale
Tuigpaardendag, met daarin drie stammoeders
van drie verschillende fokkers, is ook Wyomi
Landzicht, de ster preferente dochter van
Marvel uit deze keur preferente Kendini
(v.Factor) uitgenodigd. Zij is een telg uit de
vermaarde Zendrini-stam. Tijdens de huldiging
van Wyomi en haar bloedverwanten verschijnt
nog een vijftal fokproducten uit andere stammen van Martin en Mark in de baan. Dan
begrijpen vader en zoon dat er meer aan de
hand is. Het levert emotionele momenten op.
“Een goed bewaard geheim”, zegt Martin.
Omringd door acht fokproducten wordt de
familie De Groot gehuldigd. Hun fokkersactiviteiten lijken misschien ondergeschikt aan hun
hengstenhouderij en hun concoursstal, maar op

Hengstenhouderij Landzicht zijn meer dan
100 veulens geboren. Alleen daarmee word je
nog geen Fokker van het Jaar, daarvoor moet je
prestatiepaarden fokken. En dát doen ze. Een
mooi voorbeeld: dit seizoen lopen vijf fok
producten van Stal Landzicht op de concours
velden. Alle stallen staan vol, er gaan volgend
jaar weer nieuwelingen de baan op, voor de
hengstenkeuring staan een Fantijn x Heiring
Out en een Plain’s Liberator x Manno in de
startblokken, de aangewezen Jesse James
(Unieko x Marvel), die gedeeltelijk aan het
verrichtingsonderzoek deelnam, gaat weer
instromen. Kortom, Stal Landzicht gaat met
veel optimisme het nieuwe seizoen tegemoet. In
IDS 7 van 2016 leest u in ‘Op bezoek bij
Stoeterij Landzicht’ een uitgebreid artikel over
deze gepassioneerde tuigpaardmensen.

Fokken met visie
“We hadden bedacht dat het met het behalen
van deze mijlpaal (Fokker van het Jaar, red.) nu
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een goed moment zou zijn om het aantal
fokmerries wat in te inkrimpen”, zegt Martin.
“Dat willen ze elk jaar, maar het gebeurt nooit”,
merkt Martins echtgenote Jeannette zeer gevat
op. “Klopt”, zegt Mark, “volgend jaar verwachten we elf veulens, een recordaantal.” Martin:
“Dat zijn niet zomaar paarden, dat zijn allemaal
paarden met een visie erachter. Die móeten we
gaan uitproberen. Als hier een merrie geboren
wordt, denk ik direct ‘waar ga ik die later bij
dekken.’ Wat kunnen we verbeteren en welke
hengst kan dat?” Bij de vraag of het volmaakte
veulen al geboren is, laat Martin een foto zien
van een beeldschoon veulen. “Een volmaakte
bestaat niet, verbeteren kan altijd”, voegt Mark
er direct aan toe. “Van de elf veulens die we
krijgen, houden we misschien de helft aan om
mee verder te gaan. Je moet kritisch blijven en
alleen met het allerbeste verder gaan. Steeds
meer ras, verfijning en kwaliteit verankeren,
zodat dat het op den duur bijna niet meer mis
kan gaan. Maar daar gaat een mensenleven mee
heen.” Martin en Mark vinden dat fokkers
kritischer moeten zijn op hun fokmateriaal.
Martin: “Fokken met een te gewone merrie is

net als een doodlopende weg inslaan, je moet
altijd keren om weer op de goede weg te komen.”
Mede door gebruik van Saddlebred- en Hackneybloed brachten Martin en Mark hun fokkerij op
het huidige hoge niveau.

Martin de Groot,
echtgenote Jeannette,
Mark en vriendin Eva
Lanser worden
gehuldigd als Fokkers
van het Jaar 2017.

Afzet
Op Stal Landzicht wordt in eerste instantie dus
gefokt om de eigen paardenstapel verder te
DE FOKMERRIES VAN STAL LANDZICHT

• Bianca (reg. A van Heiring Out uit Nicole ster pref van Fabricius), dragend van Idol
• W yomi Landzicht (ster preferent van Marvel uit Kendini keur preferent van Factor),
dragend van Idol (keuze van Young Breeders)
• Ellis (keur sport van Unieko uit Widono ster van Marvel), dragend van Hertog Jan
• Gerona keur (Plain’s Moonwalker uit Tarysa A ster van Renovo), dragend van
Innovatief
• Berkerly Landzicht (keur van Torino uit Usinia keur preferent van Fabricius),
dragend van Idol
• Iowa (keur van Manno uit Berkerly Landzicht), dragend van Hertog Jan
• Grace Landzicht (keur van Aquarel uit Usinia keur preferent van Fabricius), dragend van
Idol
• Terina (ster van Marvel uit Nerina ster van Fabricius), dragend van Innovatief
• It’s Me (reg. B van Heiring Out uit Terina), dragend van Idol
• Indiana (keur van Cizandro uit Wyomi Landzicht), dragend van Innovatief
• Mistral (grote maat Hackney van Question Mark uit een dochter van Plain’s
Superstition), dragend van Idol
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FOKKERS VAN HET JAAR
De huldiging tot Fokker
van het Jaar was een
goed bewaard geheim
voor Martin en Mark de
Groot.
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Dus moet er weer meer gefokt worden. Ik heb
het idee dat er dit jaar weer meer merries zijn
gedekt. Maar het is veel belangrijker dat we
gaan voor kwaliteit dan voor kwantiteit.
Kwaliteit is altijd te verkopen. Bruinen en
zwarten zijn gewild, maar kleur vind ik meer de
trend van het moment; dat kan zomaar weer
anders zijn.”
verbeteren, maar er worden natuurlijk ook
paarden verkocht. Mark: “Alles aanhouden kan
niet. Als er vraag is verkopen we, ook de beste.
Soms blijven ze in Nederland voor de tuigpaardensport of gaan ze naar een fokker. Maar de
mensport is ook bij ons al jaren afnemer van
tuigpaarden. Het Nederlands tuigpaard doet
wereldwijd mee op het allerhoogste niveau in de
mensport. Wij fokken niet bewust voor de
mensport, dat moeten we ook niet tot ons
fokdoel maken. Maar de fokkerij kan niet
zonder de mensport. Wij kunnen die paarden
fokken zonder het fokdoel aan te passen, als we
maar zorgen dat we kwaliteit fokken. En
kwaliteit fokken is bij ons het fokdoel. Een
fokker moet vooral niet denken dat een mindere
dan altijd nog wel de mensport in kan. En we
moeten een menpaard ook niet vergelijken of
verwarren met een recreatiepaard.”
De vraag vanuit de mensport gaat onverminderd
door, maar de paarden worden steeds schaarser.
Mark: “Doordat het aantal dekkingen daalde
zitten we nu in de knel. Er is regelmatig vraag
naar vier- of vijfjarige tuigpaarden, maar die zijn
bijna niet te vinden. En ook de veulens raken op.
DE HENGSTEN OP HENGSTENHOUDERIJ
LANDZICHT

• Plain’s Liberator (Plain’s Black Satin x
Segenhoe Lucifer)
• Stuurboord (Jonker x Marvel)
• Unieko (Manno x Cambridge Cole)
• Dylano (Plain’s Liberator x Fabricius)
• Hertog Jan (Cizandro x Talos)
• Idol (Manno x Plain’s Liberator)
• Innovatief (Zepplin x Heiring Out)
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Verkopen of aanhouden
Een jeugdige Mark
wordt met Stuurboord
in 2008 in Beesd
kampioen dekhengsten,
een overwinning die
Mark één van de
mooiste ooit vindt.

Voor een fokker zal het altijd afwegen zijn: houd
ik mijn veulen aan of verkoop ik hem. Mark: “De
mensport wil liever een driejarige dan een
veulen, hoewel daarin nu ook wel wordt
geïnvesteerd. Maar aan opfokken hangt ook een
prijskaartje. Als een fokker voor een veulen een

Met fokproduct Fontana
Landzicht haalde Mark
prachtige successen. De
statige vos werd onlangs
verkocht aan John
Donck.
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goede prijs kan beuren, is dat meestal zijn eerste
optie. Ja, en wat is dan goed. Ik denk dat bij een
kwalitatief goed veulen tussen 1.000 en 1.500
euro en bij een hele goede 2.000 euro een goede
indicatie is. Een mindere zal minder opbrengen.
Maar wil je je veulen kwijt, dan staat een
Chester Weber niet zomaar bij je op de stoep.
Daar moet je nu ook weer niet zo makkelijk over
denken, de handel gaat meestal via tussenpersonen. En je moet ook niet denken dat we een
oneindige bron hebben aangeboord.”
Op Stal Landzicht worden bloedpaarden gefokt,
die zijn gewild in de mensport. Mark: “De
mensport vraagt om edele, mooie paarden. Daar
heb je bloed voor nodig. Bloed brengt slimheid
en uithoudingsvermogen en ook dat wil de
mensport. Nakomelingen van bijvoorbeeld de
Hackney-hengst Plain’s Liberator doen het goed
in de mensport. De stap komt nog weleens ter
sprake. Ik denk dat stappen een vorm van
opleiding is en dat ze dat kunnen.”
Diverse paarden van Stal Landzicht gingen naar
het buitenland, hoewel niet alle voor de
mensport. Voormalig dekhengst Aquarel
(Unieko x Koblenz) loopt in Duitsland op bijna
Grand Prix-niveau in de dressuursport. Ook
Aquarels volle broer presteert op niveau in de
Duitse dressuursport. Ze zijn gefokt door Harry
Tonnaer uit Ysselsteyn. Voormalig dekhengst
Zepplin (Plain’s Liberator x Fabricius, fokker
Reini Tewis uit Westdorp) ging naar topmenner
Chester Weber en loopt nu in Duitsland.
Martins concourspaard Sirocco Landzicht
(Majesteit x Brown’s Elmando, fokker G.G. van

Wee uit Hooglanderveen) ging naar topmenner
Thomas Erickson en loopt nu in Amerika. Een
Zepplin x Manno, gefokt door Bep Bon uit
Hilversum, ging naar Duitsland. En begin
december ging er nog een span 2,5-jarige
Dylano’s naar Polen.

Verbaasd
Stal Landzicht kreeg onlangs bezoek van een
drietal Japanners die eens even wilden checken
of ons Nederlandse tuigpaard echt zo extreem
kan bewegen als zij op een filmpje hadden
gezien. Mark: “Zij hadden een video gezien van
Hertog Jan. Toen deze paardenmensen bij Jan
Vink waren om rijpaarden te bekijken kwamen
ze ook bij ons langs. Zij konden niet begrijpen
dat wij hier in Nederland zulke extreem
bewegende paarden kunnen fokken. Zij waren
verbaasd en heel enthousiast. Niet dat het nu
direct al iets concreets oplevert, maar ik denk
dat we ons tuigpaard meer moeten laten zien op
grote paardensportevenementen. Wat zou het
mooi zijn om onze tuigpaarden weer eens te
mogen showen op CHIO Aken. En dan de
allerbesten. Ik heb wel een lijstje!”

Mark de Groot:

“Je moet steeds
meer ras, verfijning en kwaliteit verankeren
zodat dat het op
den duur bijna
niet meer mis
kan gaan. Maar
daar gaat een
mensenleven
mee heen.”

•

DE DOOR STAL LANDZICHT GEFOKTE
CONCOURSPAARDEN VAN 2017

• Emerson (Manno x Marvel)
• Fontana Landzicht (Waterman x Heiring Out)
• Giovanni Landzicht (Plain’s Moonwalker x
Heiring Out
• Habibi (Marvel x Torino)
• Hudson (Plain’s Liberator x Heiring Out)
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