JONGKWPN

VERENIGING

Het bedrijfsbezoek van
het JongKWPN begon
met een uitvoerige
rondleiding over het
bedrijf, waarbij zonen
Wiebe-Yde (foto) en
Janko van de Lageweg
tekst en uitleg gaven.

VDL Stud deelt
fokkersvisie met jeugd
De kans om meer te weten te komen over de fokkersvisie en hengstenkeuzes van de
familie Van de Lageweg van de VDL Stud, was er eentje die door de JongKWPN-leden
massaal werd aangegrepen. De KWPN Fokkers van het Jaar 2009 hebben zich op
alle fronten bewezen in de fokkerij en barsten van de expertise. Een ideale kans dus
voor kennisoverdracht.
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Z

onen Wiebe-Yde en Janko van de
Lageweg ontfermden zich samen met
inspecteur Henk Dirksen over de grote
groep JongKWPN-leden die naar
Bears was gekomen. Na een uitvoerige rondleiding op het bedrijf werden er diverse veulens en
enkele driejarige merries getoond en besproken.

Sterk uitgangsmateriaal
En hoewel het veulenseizoen nog niet vergevorderd is, konden er al diverse kwaliteitsvolle veulens
worden getoond met ijzersterke pedigrees. Zo
verschenen er veulens in de baan van Cardento,
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Dakar VDL, Etoulon VDL en Dallas VDL. Ook het
merriemateriaal bleek de moeite waard, er werden
namelijk meerdere IBOP-toppers, NMK-merries
en een voormalige nationaal kampioene vrijspringen getoond met hun veulens. De merries en
hun veulens werden door zowel Wiebe-Yde van de
Lageweg als Henk Dirksen toegelicht. De plus- en
minpunten van de merrie zijn besproken, de
argumenten voor de gemaakte hengstenkeuze
werden vergeleken met het veulen en de eventuele
nieuwe hengstenkeuze werd toegelicht. “We
streven er naar om paarden te fokken met maat en
lengte, een sterke bewegingsvorm, lossigheid in

het lijf en een krachtige galop. De laatste jaren
fokken we rond de 70 veulens per jaar, en de
meeste merries die we dekken komen uit stammen
waar we al generatielang mee fokken. Daardoor
hebben we veel informatie over de familie, al kan
je bij meerdere lijntjes uit één stam toch duidelijke
verschillen constateren”, vertelde Wiebe-Yde van
de Lageweg.

Goede start

Tijdens het vertonen van de merries en veulens
is er volop mogelijkheid tot het stellen van
vragen. Zo wordt er gevraagd hoeveel belang de
familie Van de Lageweg hecht aan predicaten,
zeker omdat er een stamboekmerrie wordt laten
zien met een veulen aan de voet. “Een predicaat
is natuurlijk mooi: hoe meer hoe beter! Maar wij
dekken ook gerust met stamboekmerries,
wanneer ze ons hebben kunnen overtuigen met
hun kwaliteiten én ze uit een goede stam
komen. Een keuring blijft een momentopname
en het kan zijn dat ze door een slechte dag het
predicaat mislopen. Met onze aantallen kan het
niet uit een merrie nogmaals aan te bieden. Het
gebeurt wel eens een enkele keer dat een merrie
niet voldoende punten krijgt voor het springen
en later via de IBOP uiteindelijk wel ster wordt.
Maar een stamboekmerrie hoeft echt niet
minder waardevol te zijn voor de fokkerij dan
een stermerrie”, reageert Wiebe-Yde.

Wiebe-Yde van de
Lageweg:

“Met een halve
wordt het
nooit wat.”
VERENIGING

De vruchten die familie Van de Lageweg nu
plukt van hun fokkerij, zijn het resultaat van
strenge selectie en een goede start. Die vliegende start werd onder meer gemaakt dankzij
enkele geïmporteerde merries vanuit Holstein.
“Begin jaren ’70 had Holstein een leidende
positie in de fokkerij. Ze liepen daar ver voor op
ons en één van de redenen daarvoor was de
invloed van de volbloed Ladykiller xx. Die heeft
daar hele goede dingen gedaan en we hebben
meerdere dochters van Ladykiller xx gekocht om
onze fokkerij mee op te bouwen. Twee daarvan
zijn uitgegroeid tot echte stammoeders: Shoraya
en Hyacinthe, de moeder van Ahorn. Ze
kwamen beide uit een sterke stam en door met
zo’n goede merrie te beginnen, haal je in één
klap 30 jaar fokkerij in.” Het is ook het advies
van de familie Van de Lageweg aan de jonge en
toekomstige fokkers: begin met een hele goede
merrie. “Met een halve wordt het nooit wat, dus
zorg dat je altijd met een hele goede merrie
begint. Die kan je wellicht als veulen kopen, of
juist een wat oudere, bewezen merrie. Het
scheelt een hoop frustratie als je met een goede
merrie begint en zorg daarom dat je niet teveel
tijd en geld in een mindere merrie steekt, want
dat loont niet. In de fokkerij draait het altijd om
selecteren, anders fok je de verkeerde kant op.”

Predicaten

Aanparingen
De hengstenkeuzes worden gezamenlijk
gemaakt. Wiepke van de Lageweg maakt die
beslissingen samen met zijn drie zonen WiebeYde, Janko en Sipko. Vaak vindt het overleg
plaats tijdens de koffie, waarbij ze elkaar
proberen te overtuigen van de argumenten om

In de binnenbak werden
acht genetisch
hoogwaardige merries
getoond met hun
veulens.

Selectie
Selecteren gebeurt bij de VDL Stud volop. Niet
alleen om de kwaliteit hoog te houden, maar ook
vanwege de kwantiteit. “Op een gegeven
moment hadden we zelf zo’n 100 drachtige
merries en dat werd ons echt te gek. We willen
graag rond de 70 zelfgefokte veulens per jaar
blijven, dus we verkopen regelmatig wat. De
doorstroming is hier ook belangrijk. We
proberen wel de betere merries binnen onze
Nederlandse klantenkring te verkopen, want
daar profiteert uiteindelijk iedereen van. Als
onze klanten allemaal goede merries hebben,
komt dat ook ten gunste van de hengsten.”
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De merries en veulens
werden uitvoerig
toegelicht door
Wiebe-Yde van de
Lageweg en inspecteur
Henk Dirksen.

Wiebe-Yde van de
Lageweg:

“Soms moet je
wel een beetje
zwart-wit zijn,
want als je alles
grijs ziet is alles
goed.”

Ook Wiepke van de
Lageweg was aanwezig
om één van de vele
vragen van de
JongKWPN-leden te
beantwoorden.
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een bepaalde hengst te gebruiken. Voor de eigen
fokkerij worden zowel jonge als bewezen
hengsten gebruikt. “Voor de continuïteit in de
fokkerij is het belangrijk dat jonge hengsten de
kansen krijgen. In alle hengsten die wij ter
dekking stellen, hebben wij veel vertrouwen.
Daarom dekken we zelf ook altijd een aantal
goede merries met onze jonge hengsten. Dan
weten we wat we in huis hebben en kunnen we
tijdig selecteren. We willen immers alleen met
de beste hengsten, en merries, verder.” Daarmee
wordt er ook kort teruggeblikt op één van de
belangrijkste hengsten van de VDL Stud uit het
verleden, hoewel dat verleden nog niet ver weg
is. Van wijlen stempelhengst Nimmerdor
gooiden dochter Fresia van Dahlia en Gracia van
Dahlia de afgelopen jaren nog hoge ogen op de
keuringen. “De beste bewezen hengsten blijven

lang modern. Een hengst als Nimmerdor heeft
de fokkerij echt vooruit geholpen en daarom
hebben we daar anno 2015 nog steeds hele
moderne dochters van.” De NMK-merrie Gracia
van Dahlia (mv.Chin Chin) werd getoond met
een fraai hengstveulen van Cardento.

Gezondheid
De gezondheid staat uiteraard hoog in het
vaandel en is een wezenlijk selectiecriterium bij
de Friese fokkers en hengstenhouders. Maar
gezondheid zien zij wel breder dan alleen een
setje brandschone röntgenfoto’s. “De klinische
gezondheid is minstens zo belangrijk. De
paarden moeten het werk lichamelijk goed aan
kunnen en dit langere tijd volhouden. Wanneer
een paard of een lijntje niet gezond genoeg fokt,
gaan we daar niet mee verder. Het kan immers
niet uit om met paarden verder te gaan die niet
gezond zijn.” De jonge merries worden niet standaard geröntgend alvorens ze worden ingezet
voor de fokkerij. “Je hebt snel genoeg door welke
lijnen gezonde paarden geven. In principe
keuren wij hier de merries op het moment dat
ze de sport in gaan, omdat dit vaak met verkoop
als doel gebeurt. Daarnaast laten we driejarige
register A-merries PROK’ken zodra ze kunnen
worden opgenomen in het KWPN-stamboek.”
Naast gezondheid streeft de familie Van de
Lageweg uiteraard naar nog meer cruciale
eigenschappen binnen hun fokkerij. “We willen
moderne sportpaarden fokken met maat, bloed
en ras. Daar kijken we met plezier naar en
storen we ons niet aan. Aan die slappe, trage
paarden doen we dat wel, daar is niets aan.
Soms moet je daar wel een beetje zwart-wit in
zijn, want als je alles grijs ziet is alles goed”, stelt
Wiebe-Yde.

kader stelt Dirksen ook dat front voor een
springpaard belangrijker is dan in het verleden
werd gedacht. “Ik denk dat we daar met z’n allen
al wel iets op terug zijn gekomen. Er is een tijd
geweest waarin het niet veel uitmaakte of een
paard front had, maar een paard met wat front
is vaak beter te rijden.”

In de praktijk

Vervolgens gaat de discussie verder in de
kantine. Het komt al snel op een belangrijk en
actueel onderwerp binnen de fokkerij: de
rijdbaarheid. Daar wordt veel waarde aan
gehecht bij de VDL Stud. “De paarden moeten
rijdbaar zijn en daarnaast moeten we ook om
het karakter blijven denken. Wij vinden hele
scherpe paarden zeker niet erg, maar dan
moeten ze wel ver bovengemiddeld zijn qua
kwaliteit. De meeste ruiters kunnen immers niet
met die hele scherpe paarden overweg. De
Nederlandse fokkers willen een mooi bloedpaard fokken, daar zijn we ook groot door
geworden. Maar we krijgen wereldwijd steeds
meer van die computerkindjes en als zij gaan
paardrijden, willen ze makkelijk te rijden
paarden. Daarom moeten we ook het exterieur
blijven bewaken, want goed gebouwde paarden
zijn over het algemeen beter rijdbaar. Net zoals
een makkelijke bewegingsvorm de rijdbaarheid
vergroot.” Henk Dirksen vult hem aan: “We
moeten nu al kijken wat de sport over tien jaar
nodig heeft. Vanuit het KWPN zitten we wel
eens met prominente parcoursbouwers om tafel
en zij voorspellen dat het niet echt hoger zal
gaan worden in de sport, maar dat de tijd en de
technische lijntjes nog doorslaggevender zullen
gaan worden. Internationaal is het al van 300
meter per minuut naar 350 meter gegaan. Dat
geeft al genoeg aan en de rijdbaarheid wordt
daardoor extra belangrijk in de toekomst. De
paarden moeten snel kunnen landen, draaien en
anticiperen op de volgende hindernis.” In dat

De discussie over de
fokkerij werd
vervolgens voortgezet
in de kantine.

Voor het ‘JongVDL’team, de kleinkinderen
van Wiepke, had het
JongKWPN fraaie polo’s
meegenomen.
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Rijdbaarheid

De familie Van de Lageweg bestaat uit echte
praktijkmensen. “Het is net als op school: de
praktijk is veel mooier en daar leer je ook meer
van dan van alleen de theorie! Als jonge
fokkerij-geïnteresseerde moet je overal kijken,
luisteren en je gevoel ontwikkelen. Daarom is
het JongKWPN ook zo’n mooi initiatief. Doe je
dat niet, dan wordt je nooit een echte fokker.
Het gaat bij fokkerij om de lange termijn en met
dat voor ogen maken wij onze keuzes ook. Zo
hebben we de laatste jaren een aantal Belgische
hengsten gebruikt. Die paarden voldoen qua
type niet helemaal aan ons ideaalbeeld, maar
geven wel eigenschappen die we kunnen
gebruiken in onze fokkerij. Je moet altijd
vooruitstrevend zijn en kritisch blijven kijken
op je eigen paarden en fokproducten. Want jullie
weten het, hé: kwaliteit wint de strijd!”, besluit
Wiebe-Yde van de Lageweg.
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