FOKKERIJ

FOKKER VAN HET JAAR

Folkert Abbring tussen de veelbelovende jonge aanwas, van links naar rechts Dakar VDL-dochter Kersina, Indoctro-dochter Irsina en
Cardento-dochter Isolde.

Familie Abbring
De fokkerssuccessen van Folkert Abbring zorgden er dit jaar voor dat de titel KWPN
Fokker van het Jaar in de springrichting opnieuw in Groningen terecht kwam. Uit zijn
deels van vader Willem overgenomen fokkerij komen al de KWPN-goedgekeurde
hengsten Boss (v.Indoctro), Dakar VDL (v.Cardento) en Hampton VDL (v.Baltic VDL) en
een reeks internationale springpaarden. Als het aan de gedreven fokker zelf ligt, zullen
er nog vele fokproducten in hun voetsporen volgen.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: JACOB MELISSEN E.A.

100

IDS23 • 18 december 2015

D

Sportfokkerij

In augustus werden
Folkert, Jolandra en
hun dochter Laura
Abbring uit het
Groningse Onnen in
Ermelo in het zonnetje
gezet als Fokker van het
Jaar in de
springrichting.

De lat hoog
Terug naar de Bernstein-merrie Faniki, die met
dochter Jiki door Folkert werd ingeruild. “Ik
ruilde dat koppeltje in voor een oudere stermer-

DIRK CAREMANS

De stammoeders van de twee meest succesvolle
stammen waarmee familie Abbring fokt, zijn
aangekocht door Willem Abbring. “Op een
gegeven moment regende het tweede en derde
premies, dus ging de lol er voor m’n vader ook

“Het heeft alleen
zin om met goede
merries te fokken, dus moet je
kritisch zijn op je
eigen materiaal.”

een beetje af. Hij ging op zoek naar beter
materiaal, keek veel rond op keuringen en praatte
met veel mensen. Dat heb ik ook altijd gedaan,
want iedereen heeft een andere mening en overal
pik je weer wat van op. Nu 25 jaar geleden ging
mijn vader samen met Henk Noordhof naar
Holstein, om daar bij Maas Hell een merrieveulen
te kopen. Dat werd het Silbersee-veulen Isolde en
een jaar later kocht hij daar de Athlet-merrie
Jasmijn. De Silbersee was een heel mooi veulen
uit een iets minder bekende stam, bij Jasmijn was
dat net andersom. Die kwam uit een hele goede
moeder die al meerdere internationale paarden
had gebracht en was zelf qua type wat gewoner.
Achteraf kunnen we concluderen dat Isolde veel
meer heeft gebracht. Daarnaast fokte mijn vader
met verschillende merries uit de Ritta-stam, die
het vooral aan het touwtje goed deden, en kocht
hij op latere leeftijd de Farn-merrie Obligeant uit
de bekende Sina-stam. Daar fokte hij in 1992 de
Emilion-dochter Kersina uit en ook zij heeft veel
betekend voor onze fokkerij.” Stammoeders
Isolde en Kersina genieten nu van hun welverdiende pensioen.
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ankzij vader Willem kreeg Folkert
Abbring de liefde voor de paardenfokkerij mee, maar hij kreeg al snel de
behoefte om hiermee op eigen kompas
te willen varen. “Ik heb vanaf het begin af aan
interesse in de paarden gehad en hielp mijn vader
altijd veel op stal. Mijn vader had zeker oog voor
een mooi paard, maar achteraf gezien waren die
eerste merries van hem niet goed genoeg voor de
sportgerichte fokkerij. Ik ben me erin gaan
verdiepen en toen ik zestien was, wilde ik per se
een eigen merrie. Zodoende kocht ik een merrieveulen van Bernstein uit de Niki-stam. Als twenter
werd ze kampioen van de lokale keuring in Onnen
en als driejarige eindigde ze ook hoog op deze
fokdag. Op de Centrale Keuring kreeg ze echter
een tweede premie, dat was een domper. Het was
een kleine merrie en toen haar eerste veulen van
Emilion ook een kleintje was, heb ik ze beide
ingeruild bij VDL. Dat rationele heb ik wel van
mijn vader meegekregen: als het niet goed genoeg
is, moet je er afscheid van nemen.”
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rie van Roemer, uit de Oberlina-stam. Zeker in
die tijd wilde je alleen een ster- of keurmerrie
voor de fokkerij. Later is gebleken dat het
Emilion-veulen zich overigens wel goed heeft
ontwikkeld, ze heeft op 1.40m-niveau gesprongen ontdekte ik. Ach, liever te vroeg verkocht
dan te lang gehouden zeggen ze dan hè? Dat is
me overigens weleens vaker gebeurt. Zo’n tien
jaar geleden fokte ik met de Goodtimes-merrie
Ucalinde, die verkocht ik omdat de bloedvoering
me niet helemaal meer aanstond. Vervolgens
bleek dat de twee nakomelingen die ik eruit heb
gefokt, beide op 1.50/1.55m-niveau zijn gaan
springen”, lacht Folkert.
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Eigenwijs
Naast de liefde voor de paarden, kreeg Folkert ook
de nodige dosis eigenwijsheid van zijn vader mee.
“We zijn allebei eigenwijs, dat is nooit anders
geweest. Als ik iets wilde, gebeurde het. Daarom
wilde ik al op jonge leeftijd mijn eigen keuzes
kunnen maken. Ik heb in de loop der jaren heel
wat merries gehad, onder meer ook een volle zus
van Germus R. Die had mijn vader samen met
Noordhof bij Stal Roelofs gezien, maar zij hadden
haar laten staan. Het leek mij een hele interessante
merrie, dus heb ik haar gekocht. Het was een
kleine Joost-merrie, waar ik maar één merrieveu-

Eén van de Grand Prixspringpaarden uit de
fokkerij van familie
Abbring is deze
Indorado-dochter
Rocksina, die onder
Cameron Hanley furore
maakte.

len uit heb gefokt, een hele mooie Nimmerdor. Zij
brak als veulen haar been dus van dat lijntje bleef
niks over. Ook de Roemer-merrie lag opeens dood
in de box en daar had ik geen opvolgers van, dus de
meeste stammetjes hielden hier geen stand. Of
door pech of door gebrek aan kwaliteit moest ik
daar afscheid van nemen”, blikt Abbring jr. terug.
“Het heeft alleen zin om met goede merries te
fokken, dus moet je kritisch zijn op je eigen
materiaal. Dat heeft mijn vader ook aan den lijve
ondervonden en door steeds betere merries te
kopen en te blijven selecteren, heeft hij een mooie
fokkerij opgebouwd. Ik heb heus weleens een
woordenwisseling met hem, maar vaak had hij
uiteindelijk toch gelijk. Hij had vaak aan één blik al
genoeg, daar neem ik wel m’n petje voor af.”

Overname

Kampioenshengst Boss (v.Indoctro), hier onder Dennis van Tilburg, heeft al op 1.40m-niveau
gepresteerd en is de eerste KWPN-goedgekeurde hengst uit de fokkerij van Abbring.

102

IDS23 • 18 december 2015

Sinds 1996 is Folkert samen met zijn vrouw
Jolanda gevestigd op de huidige locatie in
Onnen. “Ik zocht een plekje waar ik drie
merries aan huis kon houden, maar dat is
inmiddels een beetje uit de hand gelopen. In
2000 kon ik Kersina van mijn vader overnemen en daarnaast had ik bij VDL al merries
uit de stammen van Shoraya en Helena
aangekocht. Mijn vader had altijd zo’n vijftien
paarden, maar hij kon vanwege zijn gezondheid steeds minder zelf doen. In het vroege
voorjaar van 2007 belde hij me op een
maandagochtend. Ik voerde en verzorgde zijn

“Met sterke
stammen fokken geeft meer
zekerheid, maar
ook dan heb je
er wel eens een
miskleun
tussen zitten,
daar ontkom je
niet aan.”

SUCCESPAARDEN

Familie Abbring heeft al een mooi rijtje succesvolle paarden
gefokt, waaronder:
- Boss (v.Indoctro) KWPN-goedgekeurd, hengsten
keuringskampioen en ISP 1.40m
- Dakar VDL (v.Cardento) KWPN-goedgekeurd en
ISP 1.35m
- Hampton VDL (v.Baltic) KWPN-goedgekeurd
- Atersina (v.Corland) CK-kampioene en 3e op NMK 2008
- Rocksina (v.Indorado) ISP 1.60m met Cameron Hanley
- Valencia (v.Indoctro) ISP 1.50m met Darragh Kenny/Philip
Carey
- Alpha VDL (v.Corland) ISP 1.50m met Darragh Kenny/
Philip Carey
- Aristotelis (v.Indoctro) ISP 1.55m met Antonio Chedraui E
- Benning Field (v.Corland) ISP 1.50m met Saed Saad
- Secretly (v.Ahorn) ISP 1.45m met Claudia Sopranzi
- Sunsolde (v.Corland) ISP 1.40m met Julia Kringstad
Hakansson
- Wally (v.Corland) ISP 1.40m met Ales Opatrny
- Anisolde (v.Indoctro) ISP 1.40m met Niklas Arvidsson
- Magnum (v.Goodtimes) ISP 1.60m met Adnan Al-Baitony
- Candide (v.Voltaire) ISP 1.50m met Peter Leone
- Victor (v.Corland) ISP 1.40m met Jonathan McCrea

De opvallende Cardentozoon Dakar VDL maakt
keer op keer indruk
onder het zadel van
James Billington en lijkt
ook als vererver goede
zaken te gaan doen.

VEULENS 2016

Familie Abbring kijkt uit naar een tiental veulens in 2016:
- Zirocco Blue VDL uit Nourwies ster (Indoctro x
Wellington)
- Arezzo VDL uit Atersina keur IBOP-spr 3e op NMK
(Corland x Ahorn)
- Corland uit Dersina keur IBOP-spr (Indoctro x Emilion)
- Corland uit Ersina keur IBOP-spr (Indoctro x Emilion)
- Cardento uit Culena VDL keur IBOP-spr (Landlord x
Quick Star)
- Glenfiddich VDL uit Fisolde keur IBOP-spr (Indoctro x
Nimmerdor)
- Cohinoor VDL uit Hisolde (Indoctro x Nimmerdor)
- Hampton VDL uit Hisolde (Glasgow van ’t Merelsnest x
Silbersee)
- Grand Slam VDL uit Helena (Emilion x Landlord)
- Global Express VDL uit Hyacinth (Corland x Athlet)

omdat ze weet dat ik me er anders teveel mee
zou gaan bemoeien, haha.”

Lange termijn

DIRK CAREMANS

Het doel is om goede springpaarden te fokken
met een correct en aansprekend exterieur. “In
het begin lag de focus teveel op het mooie
plaatje en daarna is het kwartje gevallen: het
gaat om de sport. Dat heb ik ook altijd in mijn
achterhoofd gehouden, hoewel ik wel graag een
mooi paard wil behouden. Ik heb wel liever een
stamboekmerrie met 85 punten in de merrietest
dan een keurmerrie met een test van 75 punten.
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paarden toen al twee jaar, maar plots was het
voor hem duidelijk: zo kon het niet langer. En
dan kiest hij niet voor de middenweg, dan
moet er direct drastisch besloten worden. Zijn
besluit was om alle merries van de hand te
doen, sterker nog: ik kreeg de opdracht ze alle
vijftien vóór vrijdag van het erf te hebben! Ik
snapte hem wel, want het is natuurlijk niet
leuk een hobby te hebben waarvoor je zelf
niets meer kan doen. Op dat moment heb ik
drie merries van hem gekocht, de Silberseemerrie Isolde en haar dochter Nisolde, en de
Athlet-merrie Jasmijn. Een stel heb ik in de
buurt verkocht en de laatste drie zijn via VDL
vertrokken, zodat vrijdags alle stallen leeg
waren. En hier bij ons werd het steeds
drukker op stal!” Ook Jolanda is nauw
betrokken bij de fokkerij en heeft zelf een ster
PROK-merrie van Johnson. “Mijn vrouw fokt
met een dressuurmerrie. Niet omdat ze dat
zoveel mooier vindt dan springen, maar
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SANDRA NIEUWENDIJK

Vorig jaar werd de Baltic VDL-zoon Hampton VDL met 82 punten ingeschreven in
het KWPN stamboek.

Maar ik let wel op het exterieur, ook als je
veulens wil verkopen lukt dat meestal veel beter
met een mooie. En hier worden alle hengstveulens sowieso verkocht en af en toe ook merrieveulens. Anders krijgen we er veel te veel. We
hebben twaalf boxen aan huis en daarnaast een
grote overdekte kapschuur. Daar hebben de
paarden een verharde uitloop en onbeperkt
ruwvoer. Eigenlijk een beetje uit nood geboren,
omdat we geen boxen genoeg hadden, en nu
blijkt het een handige en gezonde manier van
stallen te zijn.” Tegenwoordig houdt Abbring de
merrieveulens meestal zelf aan. “Dat ben ik voor
de toekomst ook meer van plan dan in de
beginjaren. Dan kan je de paarden op driejarige
leeftijd laten röntgenen en vrijspringen, om
vervolgens de beste aan te houden voor de
fokkerij. Het liefst fok ik met merries die zelf al
internationale paarden hebben gebracht, maar
op een gegeven moment moet je verder met de
dochters daarvan. En die dochters moeten
eigenlijk ook al wat nakomelingen onder het
zadel hebben, voordat je echt wat weet over hun
vererving. Dat is een langdurig traject en
daarom is het ook zo belangrijk om met sterke
stammen te fokken. Dat geeft meer zekerheid,
hoewel je er dan ook wel eens een miskleun
tussen hebt zitten, daar ontkom je niet aan.
Mijn vader zei altijd: je hebt twee levens nodig
als paardenfokker. Eén om alles op te bouwen,
en één om daar van te profiteren.”

Merrietest

Corland-dochter Atersina werd in 2008 CK-kampioene in Groningen en vervolgens
eindigde ze als derde op de NMK. Zij wordt ingezet voor de fokkerij.
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Uit de 2012 jaargang heeft Folkert Abbring vier
merries, die alle in december geslaagd zijn voor
de EPTM in Ermelo. Hij heeft met hen een
ander traject gekozen dan hij voorheen deed. “Ik
ben een keuringsman en ga altijd graag met
mijn merries naar de keuring, maar het
kostenplaatje moet ook te behappen blijven.
Zeker met vier merries was dat geen haalbare
zaak, daar is geen ingewikkelde rekensom voor
nodig. Normaal gesproken bracht ik de merries
eind april naar de trainer om ze pas in oktober
na de IBOP terug te krijgen. Vaak werden ze dan
’s zomers ook nog niet zo makkelijk drachtig.
Daarom heb ik het nu anders aangepakt en op
deze manier wil ik ook verder. Deze driejarige
merries zijn in maart een maand van huis
geweest om de basisdingen aan te leren. Zo
hebben ze een keer een zadeltje op gehad en zijn
ze heel handzaam geworden. Vervolgens hebben
ze hier de hele zomer lekker in het land gelopen

YVONNE BUIS-FRANKEN

Vier merries van
Abbring slaagden
onlangs tegelijk voor de
EPTM-test in Ermelo.
Twee merries met de
naam Hisolde
(v.Indoctro en
v.Glasgow van ‘t
Merelsnest), Helena
(v.Emilion) en Hyacinth
(v.Corland).

Indoctro-dochter
Fisolde, een volle zus
van de hengst Boss, laat
zien niet alleen over
springkwaliteit te
beschikken, maar ook in
draf extra uit de voeten
te kunnen.

Moeilijk voorspellen
Vader Willem Abbring staat te boek als fokker
van de eerste KWPN-goedgekeurde hengst uit
deze fokkerij, de kampioenshengst Boss
(Indoctro uit Nisolde keur pref prest v.Nimmerdor). “Ik wilde Nisolde al jarenlang graag bij
Indoctro hebben, maar daar ging m’n vader
steeds niet mee akkoord. En toen het uiteindelijk mocht, kwam er een rampzalig lelijk veulen
uit!”, lacht Folkert. “Toen hebben we maar
gelijk teruggedekt, want dan kon het alleen
maar meevallen. En jawel, daar kwam Anisolde
uit voort. Deze mooie merrie springt nu op
1.40m-niveau. En een jaar later werd de derde
Indoctro geboren, wederom een heel mooi
paard: Boss.” Als veulen werd hij, net als alle
andere hengstveulens, aan Van de Lageweg
verkocht. De twee jaar geleden overleden
Nisolde staat tevens te boek als moeder van de
veelbelovende KWPN-goedgekeurde hengst
Dakar VDL (v.Cardento), bij wie ook vader
Willem als fokker te boek staat. “We deden het
samen en ik heb de merries eerst op mijn
vaders naam laten staan. Het is prachtig dat
Nisolde twee gekeurde hengsten heeft gebracht,
Boss is nu verkocht naar Amerika en Dakar
wordt verder opgeleid door James Billington.”
Net als bij de derde KWPN-goedgekeurde
hengst uit de fokkerij van Folkert Abbring, de
Baltic-zoon Hampton VDL (uit Dourwies ster
v.Corland), had de fokker het als veulen niet
kunnen voorspellen. “Juist bij veulens waarvan
ik wél hele hoge verwachtingen had, kwam er
door diverse redenen een kink in de kabel in
aanloop of tijdens het keuringstraject. Dit
waren drie fijne veulens, maar ik zag niet dat
het toekomstige gekeurde hengsten waren. Het
houdt het ook wel boeiend, dat je niet alles kan
voorspellen. ’s Zomers loop ik graag door de wei
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en heb ik ze drie weken voorafgaand aan de
merrietest opnieuw weggebracht om weer een
beetje in training
te komen. Als alles lukt kan je dan na de
merrietest ook met een elitemerrie naar huis.
Dat is veel goedkoper, de paarden hebben een
rustige zomer gehad en zijn alle vier drachtig
geworden.” Met dochters van Corland,
Indoctro, Emilion en Glasgow van ’t Merelsnest doorloopt Abbring dit traject. “Het is de
bedoeling dat we met twee van de vier merries
verder gaan in de fokkerij. Na één of twee
veulens wil ik die merries dan verder laten
opleiden voor de sport, daar gaat het uiteindelijk toch om.”
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niet snel de neiging een andere hengst te
kiezen. Maar als ik echt een aparte tref, zal ik
het zeker niet laten. De kwaliteit is bepalend.”

Erkenning

Hengstenkeuzes
Voor 2016 verwachten Folkert en Jolanda
Abbring maar liefst tien veulens. Het nadenken over de hengstenkeuzes begint in het
najaar al. “Doordat we met best veel merries
fokken, kan ik het me permitteren om
andersom te denken. Oftewel, ik zoek de
merrie bij de hengst. In het najaar maak ik
een longlist van hengsten die ik graag wil
gebruiken. Vaak zijn dat hengsten waarvan de
nakomelingen opvallen in de sport en
aanlegtesten, en af en toe een jonge hengst
maar daar kom ik wel wat op terug. Zeker bij
merries waarvan ik op een vrouwelijke
opvolger hoop, fok ik liever met bewezen
hengsten. Daarnaast gebruik ik Dakar elk jaar,
en ook Hampton krijgt komend jaar twee
merries te bedienen. Het is bijzonder om zo je
stammen te kunnen combineren!” Bijna alle
merries worden door hengsten van de VDL
Stud gedekt. “Ik ben niet aan hen gebonden
maar het komt er in de praktijk wel op neer
dat de merries door hun hengsten gedekt
worden. We hebben ook wel met niet-VDL
hengsten gefokt zoals Mermus R, Nabab de
Rêve, Voltaire en Gentleman. Maar wat goed
is, moet je zo laten. Bij VDL hebben ze een
breed scala aan hengsten, ze zorgen voor de
afzet en ze doen veel voor hun klanten. Door
hun gevarieerde aanbod van hengsten heb ik

De door Willem Abbring
gefokte Emilion-dochter
Kersina is uitgegroeid
tot een waardevolle
stammoeder en geniet
in Onnen nu van haar
pensioen.

De in Duitsland
aangeschafte Silberseemerrie Isolde staat aan
de basis van diverse
internationale
springpaarden, en is
grootmoeder van de
door Abbring gefokte
hengsten Boss en Dakar
VDL.
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om de veulens te beoordelen. De ene galoppeert
heel atletisch, de andere is meer een stijve hark.
Eigenlijk zou ik dat soort dingen eens moeten
opschrijven om te kijken hoe ze vervolgens
uitgroeien. Het is toch moeilijk om de kwaliteiten echt in te schatten, bij het springen ook.
Kijk, die hele slechte en hele goede pik je er zo
uit. Maar die groep daar tussen? Moeilijk hoor!”

Het is een druk leven met alle paarden rondom huis, een fulltime baan bij verhuurbedrijf
Hettema en een gezinsleven. “Vervelen is er
nooit bij! ’s Winters brengt het veel werk met
zich mee, omdat dan de paarden op stal staan,
en ’s zomers is het druk met de geboortes en is
het piekseizoen op het werk. Daarnaast gaan
we ook nog wel graag een weekendje weg,
motorrijden of zijn we druk met het plaatselijke verenigingsleven. Ook probeer ik de
resultaten van onze fokproducten bij te houden
- het geeft veel informatie hoe de paarden het
doen in de sport - en bezoek ik graag paardenevenementen.” Alle inspanningen werden
afgelopen augustus beloond met de titel
Fokker van het Jaar. “Een hele verrassing! Ik ga
altijd graag naar de NMK en het is een fantastische erkenning om daar gehuldigd te worden.
Het was heel mooi dat onze drie goedgekeurde
hengsten bij de huldiging aanwezig waren. Een
moment om nooit te vergeten!”, besluit Folkert
Abbring.

•
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