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• tekst : JENNEKE SMIT
• foto’s : DIRK CAREMANS, JACOB MELISSEN, SANDRA NIEUWENDIJK & YVONNE BUIS-FRANKEN

Liefhebbers bekroning op
40 jaar fokkerijvisie
2011 topjaar dankzij goedkeuring
Dutch Design en Fokkerstitel
Bijna 40 jaar geleden begon Martien Liefhebber met de fokkerij. Met meerdere stammen heeft hij een
prestatiefokkerij van hoog niveau opgebouwd en is er naar eigen zeggen een ‘Liefhebber-paard’ ontstaan, dat
zich kenmerkt door een grootramig model met sterke bovenlijn, een wat steil achterbeen, veel balans in galop

en heel veel kwaliteit op de sprong. Met veelal zelfgefokte hengsten en de combinatie van de eigen stammen is
Martien Liefhebber er in geslaagd om een reeks internationale springpaarden te fokken waaronder Harmonie,
Manet, Transavia en Patent. Zijn jarenlange inspanningen, eigengereidheid en visie werden dit jaar beloond met
de titel Fokker van het Jaar en de goedkeuring van zijn oogappel Dutch Design.

Yv o n n e B u i s - F r a n k e n

De titel Fokker van het Jaar is voor
Martien en Marlies Liefhebber de
ultieme bekroning op bijna 40 jaar
prestatiefokkerij.
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Jacob Melissen

Zowel in de sport als fokkerij heeft de Calvados-dochter Harmonie zich weten te onderscheiden. Ze leverde bij Liefhebber een hele reeks succesvolle producten en
sprong zelf op het hoogste niveau.

Min of meer bij toeval kwamen Martien en
Marlies Liefhebber voor het eerst in aanraking met paarden. “We hadden een boerderij gekocht en die was op dat moment
nog verhuurd aan een vrouw. Zij was op
een gegeven moment met de noorderzon
vertrokken en had drie Poolse schimmeltjes
achter gelaten, die liepen daar zelfs in de
woonkamer rond. Daar hebben wij ons
toen over ontfermd en ontdekten dat we
het leuke dieren vonden”, herinnert Liefhebber zich. Later werden er een paar
paarden op de markt in Hedel gekocht, om
de hobby iets meer vorm mee te geven.
“We hadden natuurlijk vrijwel geen verstand
van paarden en hadden ook een tuigpaard
gekocht. Martien en ik hadden inmiddels
een mencursus gedaan dus we dachten
dat we dat tuigpaard wel even konden
inspannen, nou daar kwamen we snel op
terug”, lacht Marlies Liefhebber. “Op een
gegeven moment lag de wagen in de sloot,
was het tuig geknapt en ging het paard er
vandoor, dus dat was geen succes. Onze

onkunde was toen ook zo groot dat het ons
een hele dag duurde om één van de paarden op de trailer te krijgen. Ja, de eerste
jaren hebben we er heel wat mee beleeft,
het was letterlijk vallen en opstaan!”

Verdiepen
De eerste serieuze aankoop werd anderhalf jaar later gedaan, de jaarlingmerrie
Octavia (v.Cartoonist xx). “Ik was toen in
contact gekomen met Jan Schep en hij
kwam hier op een gegeven moment aan
met enorme stapels oude In de Strengens.
Het enige wat ik moest doen, was al die
bladen doornemen om zo wat te weten te
komen over de fokkerij. Daar is mijn interesse in bloedlijnen mee begonnen en
zorgde ervoor dat we bij de aankoop van
Octavia ook hebben gelet op haar afstamming. Ik vond het interessant om met een
halfbloeddochter te beginnen. En daarnaast hebben we ons laten leiden door
wat we zagen, het was een mooie en lieve
merrie.” De keur preferente Octavia (mv.

Wachtmeester) is uitgegroeid tot een
stammoeder van Liefhebbers fokkerij. “Ik
heb haar onder meer tweemaal bij
Cadmus xx gedekt, omdat ik dacht dat ze
nog wel wat meer bloed kon gebruiken.
Gelukkig heeft dat goed uitgepakt, al
scoorden haar producten aanvankelijk op
de keuring niet hoog. Maar ik had er een
goed gevoel over dus heb de kritiek van
de juryleden naast me neergelegd.” Met
de Cadmus xx-dochters Tender ster pref
prest en Undine keur pref zette Liefhebber
de lijn voort. Uit de nafok van Tender
kennen we onder meer de nationale
springmerrie D’Acteur elite pref sport-spr
(v.Akteur), die op haar beurt weer de
1.40m-springende merrie Kabinett
(v.Landon) bracht. Zij staat weer te boek
als moeder van de hengst Patent (v.Colino), die in het 1.50m heeft gesprongen en
ook bij Zangersheide zijn dekbevret
behaalde. Bij het KWPN was Patent
aangewezen en Martien Liefhebber heeft
nog een vijfjarige volle broer van hem,
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aardig gelukt. Vanaf die tijd komen vrijwel
al onze fokmerries in de sport of ze
nemen deel aan de EPTM, ook dan krijg
je een goed inzicht in de kwaliteiten van
de paarden en dat houdt ook ons als
fokker scherp.”

Ontdekking

Sandra Nieuwendijk

Een langgekoesterde droom kwam afgelopen voorjaar uit, toen Martien Liefhebbers eerste hengst werd goedgekeurd bij het KWPN, de Dollar de la Pierre-zoon Dutch Design.

Bravo Liefhebber. Een volle broer van
D’Acteur, Eminent, werd aangewezen voor
het KWPN-verrichtingsonderzoek en
bracht het later tot Lichte Tour-dressuurpaard. Daarnaast is Tender grootmoeder
van de door Liefhebber gefokte hengst
Twister (v.Litho), die in het 1.40m heeft
gesprongen en goedkeuring kreeg bij
Zangersheide. Undine, de volle zus van
Tender, staat onder meer te boek als
grootmoeder van het internationale springpaard Transavia elite sport-spr (Calvados
uit Octavia II PROK v.Colino).

Topstam
Zeven jaar na de aankoop van Octavia
deed Martien Liefhebber opnieuw een
lucratieve aankoop. “In de jaren daarvoor
was ik samen met mijn vrouw vrijwel alle
CK’s af gegaan om meer te leren over de
paarden en de fokkerij. Zo kwamen we
ook terecht op de CK in Bennekom en
zagen daar samen een hele fraaie merrie
staan, dat was de Le Mexico-dochter
Uranda. Die fokker vroeg geld en ik hapte
direct toe. Dat vertrouwde die man niet
helemaal en hij liet zich adviseren door
Johan Venderbosch, maar die achtte ons
gelukkig solvabel genoeg en dus konden
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wij Uranda kopen. Dat was nog voordat
ze werd geplaatst op de keuring, en ook
dat pakte heel goed uit want ze werd ster
en was hooggeplaatst. Het was ook echt
een imposante merrie.” Uranda werd voor
de fokkerij ingezet bij Liefhebber en haar
bekendste product werd in 1986 geboren,
de Voltaire-merrie Electra pref prest
sport-spr. “Sinds die tijd letten we erg op
de prestatiegenen en we zijn daardoor
steeds terecht gekomen bij hengsten die
uit goede moeders en stammen kwamen.
Zo ook Voltaire, die zelf natuurlijk ook zijn
kwaliteiten in de sport heeft bewezen.
Toen wij gebruik van hem maakten, was
hij net goedgekeurd en stonden de meeste fokkers nog niet voor hem in de rij.”
Uranda werd na enkele jaren verkocht
naar Denemarken, waar ze voor de sport
is ingezet. Later kwam ze via een omweg
weer terug bij Liefhebber en werd de
sportcarrière voortgezet. Ze behaalde
internationale klasseringen op
1.35m-niveau. “De sport vonden wij toen
al erg belangrijk, we hadden als fokdoel
om een heel goed springpaard te fokken
en dan moeten de merries zelf ook over
veel kwaliteit beschikken. De merries
moeten zichzelf bewijzen en dat is ons

Uranda’s dochter Electra groeide uit tot
een mooie driejarige merrie met een wat
beperkte draf. “Die draf was aan de
korte kant en dat stond haar op de
keuring ook in de weg. Wij brachten de
merrie naar Nijhof om haar te verkopen,
want we hadden al aardig wat paarden
en wilden ook graag wat beweging in de
paarden houden. Wat dat betreft zijn we
daar de afgelopen jaren wel wat makkelijker in geworden, de galop is de
belangrijkste gang voor een springpaard.” Maar de kopers stonden niet
voor de driejarige Voltaire-dochter in de
rij en met dat nieuws belde Nijhof op
naar Liefhebber. “Toen heb ik gezegd dat
hij haar maar moest laten dekken door
Calvados en dat ze dan eerst maar weer
naar huis moest komen. Achteraf gezien
is dat ons grote geluk geweest want uit
de aanparing met Calvados kwam
Harmonie voort, en die hadden we toch
echt nooit willen missen! Bovendien liet
Electra later onder het zadel haar kwaliteiten als springpaard zien en heeft ze
op die manier nog veel voor ons betekend. Ik koos toen voor Calvados,
omdat hij zelf heel mooi gefokt was, uit
een sterke Franse stam, en hij had veel
kwaliteit bij het springen.” Marlies Liefhebber ging aan de slag met de drachtige Electra en ook na de geboorte van
Harmonie hield ze de merrie middels
longeerwerk in conditie. “Marlies heeft
Electra mak gemaakt en zij ontdekte de
kwaliteit van Harmonie als veulen.
Harmonie sprong heel apart over de
cavaletti en galoppeerde steeds de
longeercirkel uit, om zich vervolgens
weer even bij haar moeder te voegen. Zij
leek toen al een echte verbetering op
haar moeder, met meer elasticiteit, galop
en afdruk.” Moeder Electra kwam onder
het zadel bij Leon Thijssen en bracht het
tot nationaal 1.40m-niveau. Als zesjarige
wonnen zij al het NKB–kampioenschap in
het Z. “Leon heeft 17 jaar paarden voor
ons gereden en ik denk nog vaak met een
bijzonder goed gevoel terug aan die
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haar beurt onder meer de keurmerrie
Alweer ’n Liefhebber (v.Darco), die 84
punten in de EPTM behaalde en binnenkort in het 1.30m zal debuteren. In 2010
schreef Liefhebber geschiedenis doordat
in één keer vier door hem gefokte dochters van Harmonie ruimschoots slaagden
voor de merrietest.

samenwerking. Hij had de paarden altijd
super voor elkaar en presteerde er goed
mee. Ik wil de huidige ruiters die voor ons
rijden absoluut niet te kort doen, maar de
tijd met Leon was heel speciaal.”

Harmonie

Successen
Uit de fokkerij van Martien Liefhebber zijn
al diverse goedgekeurde hengsten voortgekomen. Dit voorjaar maakte de Dollar
de la Pierre-zoon Dutch Design uit
Harmonie een langgekoesterde droom
van zijn fokker waar, hij werd met uitstekende cijfers voor de springonderdelen
goedgekeurd bij het KWPN. Na het
examen heeft Martien Liefhebber hem
voor de helft verkocht aan Kees van den
Oetelaar. “Dat is een betrouwbare bondgenoot en een groot vakman.” Bij diverse
stamboeken waren eerder al fokproducten van Liefhebber gekeurd en ingezet
voor de fokkerij. Zoals de internationaal
springende Colino-zoon Sex-Appeal (uit
Electra pref prest sport-spr v.Voltaire),
Harmonie’s zoon Litho die op

Dirk Caremans

Als driejarige werd Harmonie geen ster.
“Ik heb nooit om commentaar van de
juryleden gevraagd dus wat ze er precies
aan zagen, weet ik niet. Als zevenjarige
sprong Harmonie in het 1.40m en heb ik
haar opnieuw aangeboden, want de
aanhouder wint, toch? Maar opnieuw
kwam ze niet in aanmerking voor graadverhoging. Als 19-jarige werd ze eindelijk
toch goed genoeg bevonden en werd ze
in korte tijd zelfs nog elite. Nu heeft ze
alle predicaten op zak die ze maar kan
halen.” Als driejarige nam ze wel met
veel succes deel aan de merrietest. “We
waren één van de eerste fokkers die
dankbaar gebruik hebben gemaakt van
de EPTM. Harmonie kreeg in de test een
9 voor het vrijspringen en karakter, en
een 8,5 voor het springen onder de man.
Vrijwel al onze paarden die goed hebben
gescoord in de merrietest hebben dat
later ook in de sport gedaan, het is dus
een goede graadmeter. Zo ook Harmonie, die tot op het hoogste niveau heeft
gesprongen met Leon”, vertelt Martien
Liefhebber. In haar sportcarrière sprong
Harmonie onder Leon Thijssen naar
menige overwinning in het 1.50m en
behaalde ze zelfs verdienstelijke resultaten op 1.60m-niveau. Haar bloedlijnen
zijn doordrenkt met prestatiegenen en
dat is voor haar fokker het meest ideale
uitgangspunt voor zijn fokkerij. Dankzij
Harmonie’s interessante genenpakket en
grote eigen kwaliteiten heeft zij zich als
geen ander bewezen in de fokkerij. De
erelijst van succesvolle nakomelingen is
grandioos, enkele bekende voorbeelden
zijn de internationaal springende en
geweldig fokkende dochter Manet
(v.Colino), de SBS-gekeurde hengst
Litho (v.Landon), de nationaal 1.40mspringende Wildcard (v.Carnute, EPTM
87 punten) alsook andere merrietesttoppers als Apropos ’n Liefhebber (v.Patent,
EPTM 85,5 punten en Z-springen),
Check-In (v.Quidam de Revel, EPTM
83,5 punten) en Don’t Forget Liefhebber
(v.Quidam de Revel, EPTM 85 punten).
Harmonie’s dochter Manet leverde op

1.45m-niveau heeft gesprongen en uit de
andere lijn komt de Colino-zoon Patent,
die ook in de internationale sport furore
maakte. Verder komt de beloftevolle
Comme Il Faut (Diamant de Semilly uit
Wildcard EPTM-spr sport-spr v.Carnute)
uit de fokkerij van Liefhebber. Dit jaar
behoorde de Zangersheide-gekeurde
Comme Il Faut tot de top van zijn jaargang, getuige de tiende plaats in de
VION-Cup, en neemt hij deel aan de GMB
Hengstencompetitie. Een ander voorbeeld van een succespaard van de Hoornaarse fokker zijn de fenomenale merrie
Wijffie (Colino uit Electra), die fantastisch
scoorde bij het vrijspringen en in de
merrietest (86,5 punten). Dit jaar werd
een zoon van Diamant de Semilly en Wijffie voorgesteld op de eerste bezichtiging.
De meeste sportpaarden van Martien en
Marlies Liefhebber worden uitgebracht
door Dave Maarse, en sinds kort heeft
toptalent Anne-Liza Makkinga ook de
beschikking over twee veelbelovende
paarden van Stoeterij Liefhebber, Wildcard (v.Carnute) en Zwijg ’n Liefhebber
(v.Colino). Beide waren al geklasseerd in
het 1.40m respectievelijk 1.30m.

Martien Liefhebber laat zijn jonge merries graag testen in de EPTM. Deze Carnute-dochter Wildcard (uit
Harmonie) slaagde destijds met 87 punten en springt nu op 1.40m-niveau.
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Dirk Caremans

We hebben hier
paarden op stal
met wel vijf generaties ‘Liefhebberbloed’. Dat heeft er
ook aan bijgedragen dat er naar mijn
mening een echt
‘Liefhebber-paard’
is ontstaan. Dit jaar
werden we uitgeroepen tot Fokker
van het Jaar in de
provincie ZuidHolland en kregen
we de kans zelf een
aantal paarden te
presenteren, aan de
hand en onder de
man. Daar kregen
we ook van anderen te horen hoe
opvallend de uniformiteit bij onze paarden was, en
misschien is dat
wel het mooiste
compliment dat ze
me kunnen geven!
Onze paarden
hebben veel lengte,
een sterke rug- en
In de pedigree van Apropos ’n Liefhebber zijn de beide succesvolle Liefhebber-stammen lendenpartij, een
steil achterbeen en
samengebracht. Deze Patent-dochter sprong dit jaar mee op het WK in Lanaken.
voldoende maat. Bij
het springen hebben ze goede reflexen,
Combinatie
veel instelling en vermogen”, omschrijft
Diverse hengsten hebben een prominente
Martien Liefhebber. In de loop der jaren
rol gespeeld in de fokkerij van Liefhebber,
heeft de stam van Harmonie bij hem de
zoals Colino (Capitol I x Calypso), Landon
meeste successen gebracht. “De paarden
(Landgraf I x Capitano) en de zelfgefokte
uit de lijn van Tender zijn hele betrouwbare
Patent, die het resultaat is van de combipaarden, maar die nakomelingen uit de
natie van de eerste twee genoemde hengstam van Harmonie vind ik nog net ietsjesten. “Patent is zo’n paard waar ik zelf
pietsje beter. Het zijn ook allemaal hele
altijd een rotsvast vertrouwen in heb
gehad. Hij was aangewezen bij het KWPN, gezonde paarden, daar heb ik in al die
jaren streng op geselecteerd. Want je kunt
maar werd niet goedgekeurd. Hij heeft op
nog zo’n goed paard fokken, als ze het
1.50m-niveau gesprongen en is bij
lichamelijk niet vol kunnen houden in de
Zangersheide gekeurd. Ik vind het heel
sport heb je er nog niks aan.”
mooi dat twee van onze beste paarden
van dit moment, Apropos ’n Liefhebber en
Ach Jee ’n Liefhebber beide dochters van
Veel vraag
Patent zijn. Dat is ook het mooie aan onze
Eén van de hoogtepunten van 2011 was
fokkerij, wanneer twee van onze stammen
de goedkeuring van Dutch Design. Van
samenvloeien en dan zulke goede paarden deze als Definitely A Liefhebber geboren
voortbrengen. Wat dat betreft ben ik altijd
voshengst verwacht Liefhebber veel. “Hij
heel eigenwijs geweest, maar voor mij
is een rechtstreekse zoon uit Harmonie
spreken de behaalde resultaten voor zich.
en vertegenwoordigt daarmee naar mijn

mening één van de beste sportstammen
van Nederland. Harmonie prijkt al jarenlang bovenaan de index en heeft als
geen ander bewezen gezondheid en
kwaliteit door te geven aan haar nakomelingen. Dutch Design is een hengst
die ik zelf ook graag gebruik voor mijn
fokkerij, uit een Quidam de Revel-merrie
verwachten we er komend jaar een
veulen van. En het doet me deugd dat
diverse gerenommeerde fokkers ook
gebruik maken van Dutch Design.” Alle
behaalde successen hebben de fokkerij
van Liefhebber in een zeker voetlicht
gebracht. “We worden regelmatig uit
zowel binnen- als buitenland benaderd
met de vraag of we nog wat te koop
hebben. Het is toch heel mooi als je
paarden fokt waar de markt zo sterk om
vraagt. Eigenlijk willen we al jaren gaan
afbouwen, maar de verleiding blijft groot
om toch weer wat merries te dekken.
Voor komend jaar hebben we twee
embryo’s gespoeld uit Harmonie, van de
hengst Dollar de la Pierre, dat worden dus
volle broers of zussen van Dutch Design.
Daarnaast verwachten we ook veulens van
Wijffie, Shocking, Callgirl en Check-In. Om
beter in te spelen op alle interesse vanuit
binnen- en buitenland zijn we bezig met het
ontwikkelen van een eigen website. Eén
dezer dagen zal de site online komen op
www.liefhebberhorses.nl.”

Bewijs
In augustus werden Martien, Marlies en
dochter Joke Liefhebber verrast met de
landelijke titel Fokker van het Jaar. “Dat
hebben we als zeer plezierig ervaren, een
bekroning op onze fokkerij. Bij de presentatie in Ermelo werden enkele paarden onder
het zadel getoond en ‘good old’ Harmonie
was ook aanwezig. Ik heb altijd mijn eigen
gevoel gevolgd en dat heeft ons in de
fokkerij gebracht waar we nu zijn; het ‘Liefhebber-paard’ ligt goed in de markt en de
sportpaarden maken reclame voor onze
fokkerij. Ik ben vaak eigenwijs geweest,
maar alle behaalde resultaten bewijzen mij
dat ik het al die jaren aan het goede eind
heb gehad. Ach hoe zeggen ze dat ook al
weer, bescheidenheid siert de mens toch?”,
lacht Martien. “Nee”, vult zijn van origine
Duitse vrouw hem aan. “Bescheidenheid ist
eine Zier, aber weiter kommt mann ohne ihr.
Dát is op jou van toepassing!”, zegt ze
met een twinkeling in haar ogen.
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