Fokker van het Jaar
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Wim Cazemier

“Fokker van het Jaar worden zet je op de kaart”
Fokker van het Jaar worden leek Wim Cazemier voorbehouden aan de enigszins grijzende gevestigde orde met
een lange staat van dienst en veel fokkerssuccessen. De successen in de nog prille fokkerij van Cazemier
dienden zich echter ook met regelmaat aan en zijn omgeving zag hem al Fokker van het Jaar worden.

Karin van der Meul

Wim Cazemier, op de foto met de
sterhengst Colonist, is pas vanaf
2002 serieus bezig met fokken.
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Mocht hij op enig moment zelf ook dat
idee hebben gehad, die vervloog bij
Cazemier in elk geval toen hij op de
Nationale Tuigpaardendag in Ermelo
hoorde dat op het moment suprème de
kandidaat voor de titel Fokker van het
Jaar even naar huis bleek te zijn gegaan.
Cazemier was gewoon aanwezig in
Ermelo en was druk doende met zijn
paarden, zodat hij even niet bezig was
met de Fokker van het Jaar. Des te
groter was de verrassing voor hem toen
hij naar voren werd geroepen en hem de
bijzondere eer te beurt viel Fokker van
het Jaar 2010 te worden. Daarmee was
hij de jongste (42) Tuigpaardfokker van
het Jaar ooit en werd hij als 17e winnaar
van deze roemruchte titel bijgeschreven
in het rijtje der Groten. Sijmen en Greet
Korevaar waren in 1993 de eerste
Fokkers van het Jaar. Wim: ”Ik heb
ontzettend veel reacties gehad, ook van
mensen uit de rijpaardwereld. Je wilt niet
weten wat er allemaal over je heen komt.
Ik heb natuurlijk al vele malen zo’n huldiging in Ermelo aanschouwd maar nu

Karin van der Meul

Waardig promoten
Cazemier brengt regelmatig tuigpaarden uit.
Met Wieke V nam hij deel aan de Masterclass
en daar maakte hij mee hoe enthousiast
‘outsiders’ reageren op onze tuigpaarden.
Wim: “We moeten ons ervan bewust zijn dat
we met ons tuigpaard iets unieks in handen
hebben. De Masterclass is een geweldige
promotie, hoe meer we ons kunnen manifesteren op dergelijke grote evenementen hoe
beter natuurlijk. Maar we hebben jaarlijks ook
een groot aantal concoursen en ook daar
moeten we ons tuigpaard waardig promoten.
Dat zou beter kunnen. We rijden voor het
publiek en niet voor ons zelf, dat moeten
rijders zich goed realiseren. Discussie over de
plaatsing vind ik niet kunnen en zeker niet in
de ring. We moeten respect tonen voor de jury.
Zonder jury geen tuigpaardensport, laten we
dat bedenken. Een rubriek met vijftien
paarden beoordelen lijkt mij overigens een
behoorlijk klus. We moeten ons ook goed
realiseren dat de uitschrijvende verenigingen
waar we te gast zijn heel veel moeite moeten
doen om een concours rond te krijgen. Wij als
rijders moeten gewoon zorgen voor goede
paarden en een perfecte show, dan is er zeker
toekomst zijn voor onze sport.”

Het gezin Cazemier bestaande uit Wim en Marjan en de kinderen Britt (op pony), Coen en Merel zij allen tuigpaardenliefhebbers. Wim Cazemier brengt Colonist (v.Vulcano) in januari weer voor op de hengstenkeuring.

pas ken ik de impact, Fokker van het
Jaar worden is veel meer dan een
kampioenschap.”

Negatief advies
Wim Cazemier werd geboren in Boerakker, maar zijn ouders Jet en Hedde
verhuisden naar Nuis naar de boerderij
waar Wim nu zijn hengstenhouderij heeft
gevestigd en met zijn vriendin Marjan en
de drie kinderen woont. Hedde en Jet
runden een melkvee- en mestkippenbedrijf. Hedde Cazemier, die vroeger ook
tuigpaarden uitbracht, fokt nog altijd
tuigpaarden. Van moederszijde kreeg
Wim het tuigpaardenbloed mee van zijn
grootvader (98), die nu nog fokt met
Selma (ster van Heineke x Herma keur
van Balmoral). Herma is ook de moeder
van de voormalige concoursuin Noorman
(v.Ganges). Met Soraya (keur van Locomotief) van zijn oom Sjoerd Cazemier
reed Wim zijn eerste tuigpaardenwedstrijd. Na het doorlopen van de lagereen de middelbare landbouwschool had
Cazemier zijn toekomst nog niet hele-

maal gepland. Op een scholenbeurs
kreeg hij destijds een negatief advies
toen hij informeerde hoe er tegen een
job in de paarden werd aangekeken.
Wim: “Jaren later kwam ik de leraar die
mij afraadde in de paarden te gaan weer
tegen. Hij had paarden als lesmateriaal
nodig op zijn school en daar kwam ik
dan aan met mijn tuigpaarden. Nou, het
deed mij goed dat ik hem dus nu kon
laten zien dat het toch nog wat was
geworden met die paarden.”

Heineke
In 1988 werkte Cazemier in Canada op
twee melkveebedrijven en even dacht hij
er over om zich daar te vestigen. Mede
om gezondheidsredenen van zijn vader
kwam hij terug. Het ouderlijk bedrijf
voortzetten was echter geen optie en
Wim had vervolgens diverse baantjes van
grondonderzoeker tot diverse werkzaamheden op hengstenhouderij Jan Brouwer.
In 1994 kwam hij in dienst bij De Linge
Hoeve van Drikus Vonk. Deze stelde de
hengst Heineke ter dekking waarvan
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Harmannus Boelens mede-geregistreerde was. In 1996 ging Heineke volledig
over in handen van Boelens en deze
zocht toen een dekstation voor de zwarte
Waterman-zoon die hij zelf fokte uit Celekind (v.Pygmalion). Cazemier was inmiddels niet meer werkzaam bij de Linge

op afroep over deskundige mensen
beschikken. Naast de tuigpaardhengst
Atleet (Patijn x Sintia ster van Waterman,
fokker R. Aalders uit Nieuw Roden) waarvan gebroeders Van Manen mede-geregistreerden zijn, stelt Cazemier hengsten
van meerdere rassen ter dekking. Daarnaast maakt hij veel merries keuringsklaar, waarvan zo’n 75% rijpaarden. Voor
95% van zijn keuringspaarden dit jaar zat
er het predikaat ster of graadverhoging
in. Cazemier is dit jaar mede-geregistreerde van zes rijpaardhengsten voor de
aanstaande keuring.

Hoeve en werd benaderd door Boelens.
Hij hielp Boelens uit de brand en Heineke
werd de eerste hengst op hengstenhouderij Cazemier. Thans zijn er zo’n 50 stallen en heeft Wim een vaste medeweker
in dienst op zijn goed lopend paardenbedrijf. In het dekseizoen kan hij zonodig

Hengsten
Heineke stond slechts drie jaar bij Cazemier ter dekking. In 1999 moest de
hengst op tienjarige leeftijd worden afgevoerd in verband met een hersentumor.
Daarna kwamen de door A.E. Haarman
uit Heeten gefokte Droomwals (Waterman x Graaf Oregon), de door Harmannus Boelens uit Donderen gefokte Oase
(Renovo x Waterman), de door H. van Til
uit Leek gefokte Patijn (Kolonel x Renovo) en de door gebr. Den Otter uit
Bruchem gefokte Vulcano (Manno x
Renovo) hun dekdiensten verrichten op
Stal Cazemier. Oase werd op wacht
gezet op grond van getoonde veuelns
evenals Vulcano. “Met het tonen van de
afstammelingen van Vulcano hadden we
veel pech. We konden de drie misschien
wel beste veulens niet laten zien. Eén
verongelukte er en de andere twee
hadden ook problemen. Ik kon me op
dat moment wel vinden in het oordeel
van de jury hoor, maar onze complete
collectie had toch een ander beeld
opgeleverd. Maar ik breng Colonist, een
zoon van Vulcano in januari voor op de
hengstenkeuring, ik vind hem een fraaie
vertegenwoordiger van zijn vader.” Twee
seizoenen staat Atleet nu ter dekking bij
Cazemier, waarbij opvallend is dat diver-

De fokmerries van
Wim Cazemier
Rene van der Kuil

Velony II (Patijn x Renovo)
Wieke V (Manno x Renovo)
Worita (Manno x Renovo)
Corita (Waldemar x Manno)
Aderose (Patijn x Manno)
Rendie (Heineke x Ahoy)

De door Wim gefokte veulenkampioen Elonist (Manno x Velony II ster van Patijn).
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se hengsten van Cazemier het bloed van
Waterman voerden. “Dat is eigenlijk
toeval maar met het oog op bloedspreiding vind ik Waterman in de pedigree
zeker nu een pluspunt. Bovendien heeft
Waterman goed gefokt en ook daardoor
is zijn bloed interessant.”

Prille fokkerij

G e a Ve e n s t r a

Wim Cazemier werd gehuldigd als jongste tuigpaardfokker ooit. De ereronde reed hij met Vonko (v.Manno),
waarvan hij de partnerkeuze gemaakt heeft.

G e a Ve e n s t r a

De merries Worita en Corita lijken bijna sprekend op elkaar, ze werden samen in het span reservekampioen
tweespannen voor de boerenwagen.

Tuigpaardenfokker is Cazemier eigenlijk
pas sinds 2002. Toen kocht hij namelijk
van Lammert Tel het merrieveulen Velony
II (ster van Patijn x Lony ster van Renovo). In 2003 kocht hij van Jan de Poel de
tweejarige Uderose (keur van Manno x
Kenderose keur van Fabricius) en van
Boelens kocht hij in 2006 de toen driejarige Worita (keur van Manno x Florita keur
pref sport van Renovo). De succesvolle
nafok van deze drie merries, die allen uit
gerenommeerde fokstammen komen en
op grond daarvan door Wim werden
aangekocht, bezorgden Cazemier de titel
Fokker van het Jaar. De drie door Cazemier gebruikte foklijnen leverden allen
beste concours paarden, beste merries
en ook goedgekeurde hengsten. Velony II
is wel betuigd maar nooit uitgebracht. Ze
bracht vier veulens waarvan er drie naar
de nationale keuring mochten. De oudste
is de Vulcano-zoon Colonist die in januari
voor de tweede keer wordt aangeboden
op de hengstenkeuring. Vorig jaar werd
hij ster verklaard. Wim bracht de hengst
ook uit en won met hem de nieuwelingenrubriek in Beilen. Bovendien werd Colonist tweede in het Fokkerij Stimulerings
Plan. De daarna volgende Manno-dochter
is er niet meer maar wel haar volle broer,
de jaarlinghengst Elonist, die nationaal
veulenkampioen was. Dit jaar verwierp
Velony haar veulen maar ze is nu drachtig
van Cizandro. Uderose verkocht Wim met
het veulen Cuderose (v.Patijn) aan de
voet aan Boelens. Cuderose werd als
tweejarige nationaal kampioen. Wim heeft
nog een volle zus van Cuderose op stal
en deze vijfjarige merrie komt volgend
jaar naar de keuring. Zij is niet drachtig.
Uit Worita fokte Wim vier veulens. De
eerste was de nu driejarige Waldemardochter Corita die al keur is en achtste
werd op de NTD. De één jaar jongere
volle broer ging naar Noord0Holland.
Vorig jaar werd Worita’s veulen van Atleet
dood geboren maar haar volle broer is er
nog. Worita is nu weer dragend van
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De keur-merrie Worita loopt regelmatig in het span, maar wordt ook voor de fokkerij in gezet. Momenteel is ze
drachtig van de Atleet.

Atleet. Intussen lopen moeder en dochter
Worita en Corita in het span voor de
boerenwagen en boekten al menig
succes. Corita is niet dragend en gaat
volgend jaar de sport in. Drie jaar geleden
kocht Wim de stermerrie Rendie (Heineke
x Jendie keur van Ahoy, fokker H.
Wobbes uit Nuis) en zij is dragend van
Atleet. Van Rendie en Worita zijn de
Amerikanen Jo en Roze Zehr mede-geregistreerden. “De familie Zehr heb ik in
2003 ontmoet in Kentucky toen ik daar
was om tuigpaarden te jureren. Zij behoren tot de Amish-people en hadden veel
gehoord over de Nederlandse tuigpaarden. Ze moesten 600 km reizen naar de
keuring en wilden een merrie of een
hengst kopen. Ik wist in Nederland de
zwarte tweede bezichtigingshengst
Wouter (Nando x Namora ster van Farao,
fokker A. van Bennekom uit Maasbommel) te koop staan en die hebben ze
gekocht. Die dekt daar nu veel paarden
en dat zijn niet alleen tuigpaarden hoor,
dat zijn merries van zeer gevarieerde pluimage. Zehr is zeer tevreden met deze
hengst, hij fokt best. De resultaten van

Worita wordt door de familie Zehr overigens ook met grote belangstelling
gevolgd, maar ze kunnen hier niet komen
want Amish mogen niet vliegen. De
Amish zijn nu zo’n beetje zelfvoorzienend
wat paarden betreft en de handel staat
daardoor op een laag pitje.”
Dan is er natuurlijk nog drievoudig nationaal kampioen keur-elitemerries Wieke V
(keur sport van Manno x Marrith keur pref
van Renovo) die Wim samen heeft met
fokker Ate Veenstra. Aangespannen heeft
Wim fraaie resultaten met Wieke behaald
maar kinderen bracht zij nog niet. Zij is nu
dragend van Atleet.

Kwaliteit
Een goede stam is de basis van de
fokkerij, zegt Cazemier. Zijn basismateriaal, afkomstig uit de Denderose-stam,
de Lony-stam en de stam van Florita,
zocht hij zorgvuldig uit en het bracht
hem succes. “Maar een goede stam blijft
niet voor altijd een goede stam, er
kunnen zomaar zwakke schakels insluipen door het gebruik van minder sterke
hengsten. Daar moet je goed opletten

evenals op inteelt. Wil je inteelt zoveel
mogelijk beperken dan is de hengstenkeuze niet altijd even makkelijk. De
volbloed hackneyhengsten en de halfbloedhackneyhengsten die we nu in de
fokkerij hebben kunnen het inteeltpercentage wel enigszins terugdringen maar
om problemen te voorkomen moeten we
zeer gericht te werk gaan. Shoppen bij
een ander ras dan de hackney zie ik
overigens niet zitten. Er wordt weleens
gezegd dat we moeten kruisen met een
dressuurhengst of een Oldenburger
hengst, maar ik denk dat we onze tuigtypische eigenschappen dan wegfokken
en het generaties duurt voor we ons
fokdoel weer bereikt hebben.” Cazemier
wil de lat wat betreft de hengsten hoog
houden. “Er zijn wel eens hengsten ingeschreven die ik toch graag beter had
zien presteren. We moeten in onze kleine
tuigpaardenpopulatie de kwaliteit waarborgen door strenge selectie. Dat geldt
voor hengsten maar ook voor merries.
Het predikaat ster wordt soms wel erg
makkelijk behaald vind ik. Maar een
hengst moet in staat zijn te verbeteren.
Zeker, we fokken beste paarden, maar
het ondereind is te groot. Natuurlijk moet
de animo niet verdwijnen maar de zaal
volhouden heeft geen zin. Maar de
fokkers moeten zelf ook kritisch selecteren en richting sport denken. Kwaliteit is
te verkopen, en met kwaliteit bedoel ik
ras, adel en uitstraling. Toen Patijn hier
stond waren rijpaardmensen altijd onder
de indruk van zijn uitstraling. Voor
merries als Wieke, Corita en Worita is
altijd belangstelling en ook de mensport
vraagt om luxe paarden. Die willen dan
weer liefst bruinen van vier jaar. Op dat
punt gaat het eigenlijk mank in de fokkerij want de fokker wil elk jaar zijn veulen
kwijt. Die wil geen verzamelaar worden
en z’n paard vier jaar aanhouden. Willen
we de fokkers gemotiveerd houden dan
moeten we proberen een markt te creëren voor veulens. Ik vind overigens dat
een fokker best vaker betrokken mag
worden bij bijvoorbeeld een kampioenschap of een andere opvallende prestatie van zijn fokproduct. Hij reist zijn
fokproduct soms het hele seizoen na en
is trots wanneer een paard uit zijn fokkerij goed presteert. Daar fokt hij voor. Hij
verdient meer eer.”
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