JONGKWPN

Stal Laarakkers
VERENIGING

Kwaliteit en openheid tijdens bezoek van JongKWPN

Een grote groep JongKWPN’ers kreeg tekst en uitleg van Sjak Laarakkers en Vai Bruntink over hun doen en laten op Stal Laarakkers.

Op zaterdag 12 december was het JongKWPN met een grote groep enthousiaste leden
te gast bij Stal Laarakkers. Vai Bruntink en Sjak Laarakkers runnen in het Overijsselse
Haarle een prachtig bedrijf, waar niet alleen sport wordt beoefend tot op het hoogste
niveau: ook de fokkerij en deelname aan keuringen spelen een grote rol.
TEKST: MARCO STIENSTRA • BEELD: ANNIEK DE WIT
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e stal is gevestigd op stoeterij
Sprengendal van de familie
Hoogeslag. Sjak is naast africhter
van dressuurpaarden ook een
succesvol trainer. Hij vliegt de hele wereld over
om dressuurruiters les te geven en hij heeft
meerdere combinaties naar het hoogste niveau
begeleid. Ook is Sjak van 2006 tot en met 2010
lid geweest van de KWPN-hengstenkeuringscommissie dressuur. Vai heeft veel gevoel voor
het opleiden van jonge paarden. Daarnaast
brengt ze veel paarden succesvol uit in de
dressuursport tot en met Grand Prix. Ook heeft
ze Nederland vertegenwoordigd op het WK
Jonge Dressuurpaarden in Verden met bijvoorbeeld de KWPN-hengst Ebony (Painted Black uit
Vanolite stb v.Jazz, fokker A.J. Groen uit
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Andijk), de schimmelmerrie Pavo’s Babushka
(Universeel uit Kerose keur v.Zeoliet, fokker
J. van der Veen uit Drouwen) en de merrie
Darabel (Westpoint uit White Spot ster PROK
pref v.Don Schufro, fokker W.J.J. Goesten uit
Berkel Enschot). Deze laatste was afgelopen
zomer kampioene op de NMK van de vier- tot en
met zevenjarige dressuurmerries. Daarnaast is
ze succesvol met de zelfgefokte ruin Chardonnay (Winningmood uit Washington A elite pref
IBOP-dr sport-dr v.Flemmingh) op Lichte
Tour-niveau. Dit zijn nog maar enkele voorbeelden van sportieve hoogtepunten van de stal.

Prachtig praktisch
Tijdens het bezoek van JongKWPN in Haarle
kwamen sport en fokkerij op het hoogste niveau

Een modern, strak
bedrijf. Stoeterij
Sprengendal in Haarle,
waar Stal Laarakkers is
gevestigd, heeft
functionaliteit goed
gecombineerd met
schoonheid.

De rondleiding bleef
niet bij het
binnengedeelte. Ook
jonge paarden kunnen
terecht bij Stal
Laarakkers.
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samen. Sjak en Vai huren zo’n 40 boxen van Stal
Sprengendal en zijn iedere dag met een heel
team bezig om al het werk gedaan te krijgen. De
leden van het JongKWPN kregen een rondleiding over het prachtige bedrijf dat niet alleen
heel mooi is ontworpen, maar ook nog eens zeer
praktisch opgebouwd is. Door middel van een
binnenplein als het centrale punt van de stal,
staan alle ruimtes met elkaar in verbinding.
Vanuit het plein kunnen gemakkelijk de stallen,
de longeercirkel, wasplaatsen, de 20x60
binnenbaan, opslagplaatsen en de dekruimte
bereikt worden, omdat alles onder één dak
gevestigd is. In de winter hoeft je dus niet naar
buiten om met een paard te werken.
In de groepsboxen van de jaarlingen en tweejarige paarden waren veelbelovende nakomelingen van Ebony en Everdale te bewonderen. De

hengsten All at Once (Ampère x Gribaldi) en
Ebony, Cum Laude (Apache x Weltmeyer) en
enkele tweeënhalfjarige hengsten stonden rustig
aan hun hooi te peuzelen in de ruime en lichte
hengstenstal. Sjak vertelde dat op het bedrijf
een dekruimte en laboratorium aanwezig zijn,
waar het sperma gewonnen en verwerkt kan
worden. Dit geeft meer rust voor de hengsten
dan wanneer er naar een ander bedrijf moet
worden afgereisd – er zijn genoeg hengstenhouders in de buurt – en het is een stukje
service naar de hengsteneigenaren. Het
verwerkte sperma wordt vervolgens verstuurd
naar andere hengstenhouders in Nederland en
Duitsland. Vervolgens werd de stal waar de
sportpaarden staan gepresenteerd, hier hebben
onder andere paarden als Pavo’s Ziggy Pop,
Darabel en Chardonnay hun onderkomen.

Drie JongKWPN’ers hadden het geluk in een clinic mee
te mogen rijden met hun paarden. Niet alleen voor hen,
maar ook voor de rest van de groep leverde dit veel
informatie op.
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De KWPN-hengst Ebony
liet onder Vai zien veel
aanleg te hebben voor
het zwaardere werk. Er
is al een begin gemaakt
met piaffe/passage en
de zwarte pakt dit heel
goed op.

Trainingsstal

Sjak en Vai huren zo’n
40 boxen. Het vergt dus
een heel team aan
mensen om alle paarden
te verzorgen en te
trainen.

Tijdens de rondleiding werd er uitgebreid uit de
doeken gedaan wat de dagelijkse gang van zaken
is op Stal Laarakkers. Sjak vertelde dat alle
paarden meerdere keren per dag hun box uit
komen, om met ze te werken of omdat ze lekker
los mogen lopen in de paddocks. Gemiddeld
worden alle paarden 4 á 5 keer per week
getraind en in alle rust voorbereid voor het
hogere werk. Ook kunnen paardenhouders

terecht bij Stal Laarakkers als ze hun merrie
voor de IBOP of EPTM klaargemaakt willen
hebben. Stal Laarakkers is volgens Sjak meer
een trainingsstal dan een handelsstal. De
toppaarden zijn in principe dan ook niet te
koop, maar uiteindelijk hangt er aan ieder paard
een prijskaartje en moet er weleens iets
verkocht worden. Na de rondleiding presenteerde Vai de zwarte hengst Ebony onder het zadel.
De hengst liet veel aanleg zien voor het zwaardere werk en toonde met gemak de eerste
beginselen van de piaffe en passage. Vai liet de
zien hoe ze de paarden eerst aan de hand leert
verzamelen en kracht laat ontwikkelen voor
deze oefeningen.
Na deze presentatie kregen drie leden van het
JongKWPN de kans om mee te rijden met een
clinic die door Sjak en Vai samen werd gegeven.
Hierbij kwamen onderwerpen als het loswerken,
rechtrichten, verzamelen en enkele oefeningen
voor in de Lichte Tour uitgebreid aan bod. Bij de
drie ruiters werden de puntjes op de i gezet, en
kregen ze tips mee voor thuis. Ook voor de leden
aan de zijlijn werd duidelijk wat bij Stal Laarakkers de belangrijkste basisprincipes zijn waar een
paard over moet beschikken. Alle paarden
worden geselecteerd met het oog op de sport.

Jonge hengsten
Ieder jaar worden er enkele jonge hengsten
klaargemaakt voor de hengstenkeuring, en niet
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duidelijk te bespreken. Er werd geen onderwerp geschuwd en alle sterke en minder sterke
punten werden besproken van ieder paard. En
als tipje van de sluier werd de andere prachtige
‘black beauty’ van Stal Laarakkers gepresenteerd: All at Once. Het was schitterend om te
zien hoe deze hengst zich met veel kracht en
souplesse toonde aan de groep. Het JongKWPN
heeft met haar leden een prachtige en leerzame
activiteit gehad waarbij alles bekeken en
besproken mocht worden. Niets werd onder
stoelen of banken geschoven en ieder mocht
zijn mening delen. Hierbij willen we Stal
Laarakkers nogmaals bedanken voor deze
unieke ervaring.

Na de presentatie vindt Ebony dat het bloemetje toch eigenlijk wel voor
hem bedoeld moet zijn.
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zonder succes. Afgelopen jaar werden er vijf
hengsten klaargemaakt voor de keuring. Drie
hiervan mogen door naar de tweede bezichtiging in ‘s-Hertogenbosch. De hengsten
Johnson x Florestan, Florencio x Tolando en de
Everdale x Jetset D zullen zich presenteren in
de Brabanthallen begin februari van dit jaar.
Ook werd al eerder de zeer aansprekende zoon
van Vitalis x Fürst Picollo aangewezen voor de
hoofdkeuring in Westfalen. Er kwamen tijdens
de middag verschillende jonge hengsten aan de
hand in de baan die bekeken werden op zowel
het exterieur, de stap en de draf. Dit waren
nakomelingen van Estoril, Everdale, Westpoint
en Vitalis. Ook hier wist Sjak alle paarden

Via het centrale
‘binnenplein’ van de
accommodatie zijn alle
ruimtes met elkaar in
verbinding gebracht
waardoor efficiënt
gewerkt kan worden.

•

Er worden ook jonge hengsten getraind voor de hengstenkeuring,
waarvan er een aantal op een eerlijke, duidelijke manier werden
voorgesteld en besproken.
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