FOKKER VAN HET JAAR

René Franssen

FOKKERIJ

“Een scheutje springbloed doet het goed”

De fokkerij van René Franssen is een begrip. Met name de
successen van de nafok van zijn stammoeder Nannet liegen er niet
om. Toch was de verrassing voor hem groot, toen hij tot
dressuurpaardenfokker van het jaar werd uitgeroepen. Zo kreeg het
keuringseizoen toch nog glans.
TEKST: KARIN DE HAAN • BEELD: DIRK CAREMANS E.A.

REMCO VEURINK

Geen succesvollere
merrie in de fokkerij
van René Franssen dan
Hurricane-dochter
Nannet. Met haar
bouwde hij een eigen
foklijn op.
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“I

k heb het geluk gehad dat ik bijna
veertig jaar geleden mijn stammoeder
Nannet heb kunnen kopen. Zij is van
grote betekenis geweest voor mijn
fokkerij. En nog steeds trouwens, al is zij zelf al
lang niet meer in leven. Haar dochters en klein-

dochters zetten haar fokkerijkwaliteiten voort. Ik
fok ook wel met andere stammen. Maar wat er uit
de fokkerij van Nannet komt, is met afstand het
meest succesvol”, steekt René Franssen van wal.
We zitten in het ‘paardenkamertje’ van de fraaie
woonboerderij van René en Joke Franssen in
Boven Leeuwen. De muur is behangen met
prachtige foto’s, van sportpaarden, goedgekeurde
hengsten en keuringskampioenen. De foto’s, de
linten, enkele gewonnen bokalen. Zonder dat er
een woord is gezegd, wordt het verhaal van 40 jaar
fokkerij van de Fokker van het Jaar in beeld
gebracht. Maar het zijn niet de foto’s waar de
kampioenen op staan, waar René het in eerste
instantie over wil hebben. Hij loopt naar de kast,
pakt een foto uit de la, waarop een foktypische
bruine merrie is afgebeeld. Een merrie met
uitstraling en een wakker oog. “Dit was nu
Nannet”, zegt hij met een liefkozende glimlach. Hij
vervolgt: “Ik kom niet uit een paardengezin. Mijn
vader was mijnwerker in Limburg, maar ik kwam
er al vrij snel achter, dat een goede merrie uit een
bewezen stam het beste uitgangsmateriaal was.
Via de toenmalige inspecteur Leo Tien, kwam ik in
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contact met Karel Dericks uit Druten. Die deed het
heel goed met zijn paarden op de keuringen. Hij
had paarden uit de Bottie-stam, een stam die
bekend stond om goede bewegingspaarden met
hardheid. Ik vroeg hem of hij een merrie had
staan. Dat had hij niet. Maar toen ik door bleef
vragen, had hij er misschien toch wel één. Dat was
Nannet. Er was één addertje onder het gras. En dat
was dat Nannet een ongeluk had gehad, waardoor
de pezen in haar achterbeen ernstig beschadigd
waren. Ze had net acht maanden in Utrecht
gestaan. Ondanks dat vroeg Dericks nog 4.500
gulden voor haar. Veel geld voor die tijd, zeker voor
een paard met kapotte pezen. Toch heb ik haar
gekocht, en ik heb daar nooit spijt van gekregen.”

Leuk rijden
René legt de foto op de tafel en gaat zitten.
Nannet kreeg in haar leven in totaal zestien
veulens. Hiervan liepen er twee Grand Prixdressuur. Vier van de dochters van Nannet

voeren de predicaten preferent én prestatie.
Maar liefst veertien paarden uit de nafok van
Nannet lopen Grand Prix-dressuur of Grand
Prix-springen. “In de tijd dat ik met Nannet
begon, had je nog geen specialisatie in de
fokkerij. Ik heb altijd een mooi exterieurpaard
proberen te fokken dat tegelijkertijd een goed
sportpaard is. Een mooi paard is voor mij een
paard dat een mooi hoofd, een correct en
aansprekend exterieur en drie goede basisgangen heeft. Met een correct exterieur bedoel ik
een paard dat goed in het rechthoeksmodel
staat, een schuine schouder, een mooie hals
heeft en correct op de benen staat. Ik moet er
dan wel bijzeggen, dat ik een paard nooit zo erg
per onderdeel bekijk, maar me meer richt op het
gevoel dat het totaalplaatje mij geeft. Dat
sportgerichte zat er bij mij altijd al in. Dat kwam
ook, omdat mijn dochter Anne leuk kon rijden,
en ik op die manier betrokken was bij de sport.”
Anne woont vandaag de dag samen met haar

De lijst met
topsportpaarden en
KWPN-hengsten die
voortkwamen uit de
fokkerij van René
Franssen is
indrukwekkend. De titel
Fokker van het Jaar is
dan ook een meer dan
verdiende oeuvreprijs.

René Franssen:

“Ik heb altijd
geprobeerd een
mooi exterieurpaard te fokken,
dat ook een goed
sportpaard is.”
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In het ‘paarden
kamertje’ in de
boerderij hangen alle
foto’s en linten van
succesvolle paarden. Een
imposant overzicht van
veertig jaar fokkerij.

René Franssen:

“Ik zie graag op
zijn minst 25%
springbloed in
een dressuurpaard. Dat geeft
een goede stap
en galop mee.”
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dochter Gwen aan de overkant van de weg, in
een lieflijk huisje en op steenworp afstand van
de stallen met alle denkbare faciliteiten.
Franssen: “Anne heeft altijd dressuur gereden,
maar ik heb lange tijd een paard willen fokken
dat ook kon springen. Dat was voor de specialisatie zijn intrede deed. Ik maakte gebruik van
hengsten die goed vererfden in de springsport,
maar ook een mooi exterieur meegaven. Le
Mexico, Voltaire en Burggraaf zijn hier voorbeelden van. Hierdoor hebben vrijwel al mijn
paarden uit deze stam een flinke scheut
springbloed. En daar heb ik tot op de dag van
vandaag veel profijt van gehad. Ik zie graag toch
wel op zijn minst 25% springbloed in een
dressuurpaard. Het mag ook meer zijn. Dat
geeft een goede stap en galop mee. Heel
belangrijk voor een dressuurpaard. Er wordt
vaak juist naar de draf gekeken, maar een goede
ruiter kan de draf enorm verbeteren. En verder
geeft een scheut springbloed ook kracht en vaak
een goed achterbeen mee. Dat laatste is ook heel
belangrijk, achterin zit de motor.”

Fradin
“Een van de bekendste Grand Prix-dressuurpaarden met springbloed die ik fokte is
Kingston. Dat is een Voltaire uit UTV-kampioene Gisnette. Hij viel als jong paard al op. Mijn

De KWPN-hengst Estoril maakte furore onder het
zadel van Emmelie Scholtens. Zo werd hij op het WK
in Verden dit jaar vijfde. Helaas overleed hij recent
aan de gevolgen van koliek.

buurman Ad van de Pol reed hem als zesjarige in
de Z2-dressuur. Springpaardenhandelaar Jan
van Tuyl had indertijd wel belangstelling voor
hem. Puur op basis van zijn afstamming en als
springpaard. We zetten een hindernisje in het
midden van de bak. Kingston had toen eigenlijk
nog nooit gesprongen, maar sprong er zo
overheen. We stonden met open mond naar de
springkwaliteiten van Kingston te kijken. De
koop is niet doorgegaan, en dat is achteraf
gezien maar goed ook. Uiteindelijk is Kingston
via Ad Valk naar de USA verkocht, waar hij bij de
Amerikaanse amazone Leslie Morse terechtkwam en jarenlang op het hoogste niveau
meeliep. Ik ben naar Amerika geweest, toen hij
de wereldbekerfinale liep.”
KWPN-GOEDGEKEURDE HENGSTEN UIT
DE NAFOK VAN NANNET

Mondriaan (Balzflug uit Unette keur pref
prest v.Cadmus xx)
Estoril (Zhivago uit Unette II keur pref
v.Gribaldi)
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Uit Gisnette, de moeder van Kingston, fokte
René Franssen ook Onette (v.Peter Pan), een
merrie die als driejarige kampioen vrijspringen
was op de NMK. Samen met Gisnette is halfzus
Unette (v.Cadmus xx) de meest invloedrijke
dochter van Nannet. “Unette leek meer op haar
vader, dan op haar moeder. Ze had veel bloeduitstraling en was niet te groot. Unette komt uit
het tweede en laatste seizoen van de Engels
volbloed Cadmus. De hengst werd daarna
afgekeurd. Later bleken er verschillende goede
springpaarden van te komen. Cadmus xx paste
heel mooi qua bloedaansluiting op Nannet. Zij
was natuurlijk een dochter van Hurricane, en
dat was op zijn beurt een zoon van Abgar xx,
een van de meest invloedrijke volbloeds die de
Nederlandse fokkerij heeft gekend. Hij is een
zoon van Abernant xx en deze Abernant xx zien
we als moedersvader bij Cadmus xx terug.”
Opvallend bij de nafok van Unette is dat ze
zowel topspringpaarden als topdressuurpaarden bracht. Haar kleinzoon, de BWPgekeurde Grand Prix-hengst Nagano, is een
voorbeeld van een succesvol springpaard. Haar
kleindochter Rifradin een voorbeeld, dat
internationaal in de dressuur op het hoogste
niveau loopt. ‘Fradin’ is een achtervoegsel dat

Franssen fokt jaarlijks
nog zo’n drie veulens.
Hij geniet van zijn
paarden in de wei en
heeft alle faciliteiten
aan huis.

we vaker terugzien bij de paarden van Franssen.
Het is samengesteld uit de eerste drie letters van
‘Franssen’ en van ‘Dinteren’, de meisjesnaam
van René’s vrouw Joke.

Trakehnerbloed

René Franssen:

“Gribaldi is van
grote invloed
geweest voor
mijn fokkerij.”

In de pedigree van veel paarden van de Fokker
van het Jaar, zien we dus springbloed terug.
Ook als het dressuurpaarden zijn. Opvallend is
daarnaast dat in veel paarden ook Trakehnerbloed voorkomt. “Ik ben een groot liefhebber
van Trakehners. Ik heb ook altijd Trakehners
gehad. Dat is ontstaan in de tijd van Balzlfug en
Michelangelo, twee hengsten die ik samen met
Tiek van Uytert, de vader van mijn voormalige
schoonzoon Joop, had gekocht. Een Trakehner
is gefokt met Arabier en volbloed, en er is altijd
geselecteerd op rijdbaarheid. Omdat er geen
volbloeds meer zijn, is de Trakehner een prima
alternatief om ras en bloed in de fokkerij in te
brengen. Niet alleen de eerdergenoemde
Balzflug en Michelangelo, maar ook Gribaldi is
van grote invloed geweest voor mijn fokkerij.”
René komt uit zijn stoel. Het kost hem zichtbaar
moeite. Hij wijst naar een van de foto’s aan de
muur, waarop een extra drafmoment van een
edele zwarte staat afgebeeld. “Kijk, Balzflug”,
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De opfok heeft Franssen
in eigen hand, dankzij
de opfokstallen waarin
de jonge paarden veilig
en gezond kunnen
opgroeien.

GRAND PRIX-PAARDEN UIT (DE NAFOK VAN) NANNET

Dressuur
Vradin (keur sport-dr v.Gribaldi uit J.Fradin stb prest pref v.Michelango),
ruiter Simon Missiaen (BEL)
F.Charly (Akteur uit Unette keur pref prest v.Cadmus xx), ruiter Alex van
Silfhout
Verdict (Vanquisher) (Ferro uit Refradin keur pref prest v.Gribaldi),
amazone Jonna Schelstraete
Rifradin (elite sport-dr v.Gribaldi uit Atradin ster pref prest v.Formateur),
amazone Monica Houweling (CAN)
Byoux (Le Mexico uit Nannet ster pref prest v.Hurricane), amazone Anne
Franssen
Calador (W) (Amor uit Nannet ster pref prest v.Hurricane), ruiter Bent
Jensen
Kingston (Voltaire uit Gisnette keur pref prest v.Burggraaf), amazone
Leslie Morse (USA)
Tacolando Triple R (Ircolando uit Efradin stb v.Akteur), ruiter o.a. Hubertus
Schmidt (DUI)
Witness Hilltop (Hamlet uit Francis keur v.Burggraaf), ruiter Christopher
Hickey (USA)
Springen
Top Gun (Caretino uit Onette keur pref v.Peter Pan), ruiter o.a. Kenny
Darragh (IRL)
Adette (Voltaire uit Udette ster PROK v.Lux), ruiter Nasouh Kayali (JOR)
Nagano (Lux uit Hfradin ster pref prest v.Calvados), ruiter Nick Vrins
(BEL)
Romualdo (Kojak uit Lottie v.Goodwill), amazone o.a. Christine Falstrom
(SWE)
Renette (Calvados uit Geaujolette van Beaujolais), amazone Clementina
Grossi (ITA)
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zegt hij glunderend, om weer voorzichtig te
gaan zitten en te vervolgen: “Ik ben dit jaar voor
het eerst in 35 jaar niet naar de Trakehnerkeuring geweest, omdat ik mijn rug gebroken had.
Dat kwam zo. Een van mijn paarden stond bij de
buren. Daar huur ik een aantal stallen, voor als
ik zelf plek tekort kom. Ik ging ’s avonds laat
nog even kijken. Het was er stikdonker. Er stond
een kruiwagen met stenen, en daar ben ik
overheen gevallen. Ik heb daar een hele tijd
gelegen, voordat ik gevonden werd. Vervolgens
kreeg ik gruwelijke pijn in mijn onderrug. Toen
bleek dat er een heel stuk van de rugwervel weg
was. De zenuwen liggen bloot, en dat veroorzaakt die pijn. Het is te hopen dat het nog wat
aan elkaar groeit, waardoor er weer wat om die
zenuwen heen gaat zitten. Dat zal de pijn wat
verlichten. En tot die tijd moet ik er mee leren
leven met behulp van pijnstilling. Dat valt niet
altijd mee. Ik heb de Trakehnerkeuring dit jaar
dus gemist. Maar ook mijn driejarige merries
zijn niet voor de keuring geweest, om dezelfde
reden. Anders ging ik naar de Dalhoeve toe, om
de merries voor te stellen op de stamboekkeuring. Het ging nu gewoon niet met mijn rug.
Gelukkig is er de mogelijkheid om ze na de
IBOP-proef op te laten nemen, dus dat zijn we

nu van plan. Mijn stalamazone Esmee van Alem
zal de merries voorstellen op de IBOP-proef. Als
ze goed genoeg zijn, kunnen ze eventueel ook
ster worden. Volgend jaar zouden ze dan eventueel naar de keuring kunnen voor het keurschap.”

Hengstenkeuze

merrie, dat valt niet mee.” In de hengstenkeuze
let Franssen op kwaliteit en het karakter. René:
“Een goed karakter is enorm belangrijk. Het
probleem is namelijk, dat de meeste mensen
niet goed genoeg kunnen rijden. Dus als je een
paard fokt met een moeilijk karakter is de kans
groot dat er nooit iets van terecht komt. Verder
is gezondheid ook iets waar ik streng op
selecteer. En dat betaalt zich uit. Ik heb vijf
hengsten voor de eerste bezichtiging en vier
waren er veterinair gezien goed. Hoe het verder
loopt, is natuurlijk nog even afwachten.”

De jeugd heeft de
toekomst. In het milde
herfstweer is het voor
de jonge paarden
heerlijk in de paddocks
te mogen lopen.
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We zijn inmiddels van het paardenkamertje naar
het stallencomplex gelopen. Onderweg komen
we een stapel hardhout tegen. “Al mijn weides
zijn straks omheind door hardhout. Dat is wel
zo veilig, en het ziet er ook mooi uit.” Eenmaal
in de stal aangekomen, blijkt dat het geheel een
complete facelift heeft gehad. “Het is bijna klaar
en als het straks af is, dan kunnen we er
voorlopig weer tegenaan. Het is heel compleet.
Voor Anne is er de sportstal, met binnen- en
buitenrijbaan, en alle andere faciliteiten. En
voor de fokkerij heb ik opfokstallen, en ruimte
genoeg om de jonge paarden veilig naar buiten
te doen.” Vreemd genoeg had Franssen dit jaar
maar drie veulens. Is dat niet wat weinig? “Ik
wilde inkrimpen met mijn fokkerij, en dacht ik
zet een paar fokmerries te koop. Maar wat denk
je? Ik kon ze niet kwijt tegen een normale prijs.
Daarom dacht ik, ik laat ze dekken, en bied ze
drachtig te koop aan. Dan denk je toch dat
iedereen je stam kent. En ik hoef echt geen
droomprijs te beuren. Het is merkwaardig, maar
op een veiling wordt voor een veulen wel zomaar
tienduizend euro betaald. Maar een drachtige

Andere fokkers
“Het is ook heel mooi dat niet alleen de paarden
die ik zelf gefokt heb het goed doen, maar dat ook
andere fokkers geluk hebben met producten uit

Simon Missean is
succesvol in de Grand
Prix met de Gribaldizoon Vradin.
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mijn fokkerij. Persoonlijk vind ik dat bijna net zo
mooi als mijn eigen successen. Zo verkocht ik
Balzflug-dochter Janette (stb pref prest uit
Vunette keur pref prest v.Amor, red.) aan familie
De Lange uit Schagerbrug. Zij fokten met Vivaldi
de hengst Etoine, die later kampioen werd op de
hengstenkeuring en verkocht werd via de KWPN
Select Sale”, vertelt Franssen. Blikvanger Etoine
werd overigens voordat hij aangeboden werd voor
het verrichtingsonderzoek, alweer doorverkocht
naar de USA. Franssen: “Ook de moeder van de
hengst Dream Boy, de merrie Resia elite (v.Ferro,
red.), komt uit mijn fokkerij. Niet uit mijn
bekendste stam, de stam van Nannet, maar uit
een van de andere stammen waar ik mee fok.
Deze stam gaat terug op de bekende Lady Reveil.
Ik verkocht haar aan Ruud en Mariëtte de Veen
uit Honselersdijk. Die fokten er een aantal
veulens uit, en verkochten haar daarna drachtig
van Vivaldi door aan Tim Coomans. Het eerste
veulen dat uit haar bij Tim geboren werd, was
Dream Boy.” Als we aan de Fokker van het Jaar
vragen wat hij nog wil bereiken, dan kan hij een
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Franssen fokte ook vijf Grand Prix-springpaarden. Deze Nagano
stamt uit de Fradin-stam en werd gereden door Nick Vrins.

Voltaire-zoon Kingston liep jarenlang op het hoogste niveau onder
de Amerikaanse Leslie Morse.

glimlach niet onderdrukken. “Wat ik nog zou
willen fokken? Ik ben al kampioen van Nederland
geweest. Ik heb meegemaakt dat ik in Bennekom
nummer één, twee en drie was. Ik heb weleens
een paard aan een van de leden van de Rolling
Stones verkocht. Ik heb goedgekeurde hengsten
gefokt, en Grand Prix-paarden in zowel het
springen als de dressuur. Ik heb niet zo veel meer
te wensen als fokker. En ben vooral heel trots op
de titel ‘KWPN Fokker van het Jaar’. Dat is een
prijs die je niet zomaar krijgt als je eens een keer
een topper fokt, maar deze prijs heeft betrekking
op mijn totale fokkerij over alle jaren.”

•

De binnenhal maakt het
plaatje van een goed
geoutilleerde sportstal
compleet.

UTV/ NMK-MERRIES UIT (DE NAFOK VAN)
NANNET

Unette (Cadmus xx uit Nannet ster pref prest
v.Hurricane)
Ifradin (Balzflug uit Unette keur pref prest
v.Cadmus xx)
Gisnette (Burggraaf uit Nannet ster pref
prest v.Hurricane) UTV-kampioene als
3-jarige
Diva (Zhivago uit Tradin ster v.Ferro)
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