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Young Breeders
Program
Samen komen tot de beste hengstenkeuze
Samen met fokkers filosoferen over de hengstenkeuze voor hun
merrie en deze bepalen. Die gelegenheid kreeg het JongKWPN
maandagavond 4 april in het kader van het dit jaar opgestarte Young
Breeders Program. Vier tuigpaardmerries en een Hackney-merrie
waren uitgekozen voor deze interessante discussie.
TEKST: ROSAN WILTS • BEELD: ROSAN WILTS E.A.

Bekijk de
Facebook-pagina
van het
Young Breeders
Program voor
informatievideo’s van de
vijf merries!
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lke merrie werd geïntroduceerd door
haar eigenaar, daarna splitsten de
JongKWPN’ers zich in vijf groepen
die per toerbeurt het gesprek
aangingen met de fokker. Vervolgens werden
de opties centraal besproken en becommentarieerd door de fokkers.

Lage verwantschap geeft keuze
De eerste verbinding tussen groen en grijs werd
onbedoeld al gelegd. Doordat de gezondheid van
Peter Beck - de eigenaar van de deelnemende
Hackney-merrie Lion’s Dana International - het
niet toeliet om de merrie te houden, besloten
Hanneke van Wessel, Mieke ter Schure en Cor
Veldhoen om de merrie van hem over te nemen.
Inspecteur Piet Lelieveld nam de honneurs waar
wat betreft de introductie van Lion’s Dana
International: “Een grote volbloed Hackneymerrie, die een blije hengst nodig heeft die zich
makkelijk showt. Het doel is een echt tuigpaard
te fokken, we willen niet de Hackney-kant

uitgaan. In het hoofd zou ze verfijnder kunnen,
maar het is een merrie die keihard gebleven is,
zelf luxe genoeg uitstraalt en veel trek in de
benen heeft.” Doordat deze Hackney-merrie bij
paring met tuigpaardhengsten qua verwantschap laag scoort, was de keuze reuze. Het
leverde tevens de vraag op of je tuigpaardhengsten moet gebruiken die zelf al een aanzienlijke
hoeveelheid Hackney-bloed voeren. Zoals
Lelieveld aangaf: je wilt een tuigpaard overhouden. De twee Colonist-zonen, Indiana en
Heliotroop VDM, die nu in het verrichtingsonderzoek lopen, werden het meest genoemd als
mogelijk partner. Van beide vossen vonden de
JongKWPN’ers zwaar meewegen dat de
moederlijn veel prestatie doorgeeft. Cor
Veldhoen: “Opvallend was dat de groepen het
moeilijk vonden om een keuze te maken,
doordat veel hengsten zouden passen in
verband met inteelt. In Heliotroop VDM en
Indiana kunnen we ons vinden, twee hengsten
met een goede stam achter zich.”

VERENIGING

Eensgezinde keuze voor Dieni II
Vervolgens nam Janus Plaisier het woord over
zijn Dieni II. Hij memoreerde aan de eerste
Dieni, de overgrootmoeder van de tweede. Uit
deze Roland-merrie zijn in de diverse fokrichtingen die het KWPN rijk is succesvolle paarden
gefokt. Uit deze lijn fokte Plaisier zelf de
goedgekeurde hengst Indurain, zijn volle zus is
de grootmoeder van Dieni II. “De zwakke
punten van Dieni zijn dat ze wat klassiek
aandoet en dat haar hoofd mooier kon. Maar
haar bewegingen zijn extra best en haar
karakter is van goud”, verklaarde de eigenaar.
Een twentermerrie van Eebert uit Dieni II is
volgens Plaisier een merrie met een keurig
exterieur die goed liep. Of ze over het juiste
karakter beschikte, daar was de fokker nog niet
zeker van. Het doel was een nakomeling die
luxer was, maar net zo goed kon lopen. Verder
gaf Plaisier aan voorstander te zijn van een
scheut Hackney-bloed en dat prestaties in de
sport belangrijk waren. De groepen waren
eensgezind; slechts drie verschillende namen
kwamen uiteindelijk in de samengestelde top

twee terecht. Daarbij kwamen Indiana en Sir
Arie het meest voor. Indiana vanwege zijn luxe
voorhand, de lengte van het voorbeen, de
elasticiteit en de prestatie in zijn moederlijn. Sir
Arie kwam in beeld door zijn natuurlijke manier
van lopen, zijn luxe en als Hackney-hengst voegt
hij onmiskenbaar een scheut bloed toe. Plaisier:
“Daar kan ik mij in vinden, ik ben er een
voorstander van om iets nieuws te proberen. Sir
Arie heeft een bouw en een manier van bewegen
waar ik in geloof. Al wil ik eerst wel de veulens
van hem zien. Indiana is een hengst met veel
elasticiteit, daar heb ik als hij het in het
verrichtingsonderzoek niet af laat weten ook
vertrouwen in bij Dieni.” Plaisier liet weten dat
hij het belangrijk vindt om met zijn paarden
naar de keuring te gaan en in de sport uit te
laten brengen. Dat komt goed uit, het streven
van het Young Breeders Program is om volgend
jaar met de veulens naar de keuring te gaan.
Dieni II zette zich overigens al eerder in voor
een JongKWPN’er. Met bestuurslid Mieke ter
Schure won ze in 2015 de competitie en het
kampioenschap van de Young Riders.

De groep enthousiaste
jonge fokkers ging aan
de slag samen met de
ervaren oudere
tuigpaardfokkers.
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Hackney-bloed als oplossing

Karaktermerrie Trudalya

JACOB MELISSEN

Topsportmerrie en tweevoudig kampioene
aangespannen fokmerries Trudalya werd
nader toegelicht door Gerard Lokhorst. “Een
merrie met een geweldige wil om te werken,
eentje die er op concours een schepje bovenop
deed. Ze liep op de keuring niet bovenaan
mee, maar zodra je er een tuig op deed was
het klaar. Het is wel een merrie voor vakmensen, want veel karakter hebben is niet altijd
makkelijk. Ze kon qua exterieur luxer, maar
het is een merrie die haar hals goed gebruikt.
Het doel is paarden fokken die in het tuig
presteren. Alleen goed kunnen lopen aan een
touwtje is achterhaald, het moet in de sport
gebeuren”, vertelt Lokhorst. Atleet en Plain’s
Liberator bleken uiteindelijk favoriet bij de
meedenkers. Hoewel bij de JongKWPN’ers wel
de vraag rees of deze hengsten die zelf over
veel karakter beschikken en dat doorgeven
wel geschikt zouden zijn voor een merrie als
Trudalya. Lokhorst gaf als advies om sowieso
twee hengsten te kiezen, als het met de één
niet lukt qua drachtigheid, weet je al op wie je
terug kan vallen. “Atleet en Plain’s Liberator
had ik, naast Fantijn, ook op mijn lijstje.
Atleet en Plain’s Liberator hebben zich
bewezen in de fokkerij. Bij Liberator moet je
oppassen met de halslengte, maar dat heeft
Trudalya zelf goed voor elkaar en dat fokt ze
ook door”, weet Lokhorst.

Een partner zoeken voor
de succesvolle Mannodochter Udalburga bleek
een uitdaging. De
verwantschap met de
beschikbare hengsten
was veelal hoog, en er
werd dan ook vooral
gekeken naar Hackney’s
of hengsten met
Hackney-bloed.

Qua verwantschapspercentages bleek de
partnerkeuze voor Udalburga een breinbreker,
de groepen gaven aan moeite te hebben met
deze merrie, omdat de opties beperkt waren. Ze
scoort namelijk meestal gemiddeld tot hoog als
ze gecombineerd werd met de beschikbare
hengsten uit de KWPN-collectie. Volgens
sommige JongKWPN’ers kan je beter kiezen
voor hengsten met prestatie in de genen, dan
kiezen voor een hengst die laag scoort qua
verwantschap. Want je wilt toch een paard
overhouden dat zich onderscheidt in de sport,
was de motivatie en de eigenaar sloot zich
daarbij aan. In de praktijk heeft Van Dijk dit
dilemma aangepakt door Udalburga te combineren met Hackney-hengsten, die niet of nauwelijks verwant zijn en dat was niet zonder succes
(zie kader). In april verwacht de NMK-kampioene, Topsportmerrie en tweevoudig kampioene
aangespannen fokmerries Udalburga een veulen
van Sir Arie. Deze hengst en Hertog Jan haalden
de top twee van de inventarisatie. Een Hackneyhengst werd tevens door de JongKWPN’ers
aanbevolen vanwege haar stokmaat. Uit de
KWPN-database blijkt dat Udalburga 1.75m
meet en ze een ver bovengemiddelde fokwaarde
stokmaat van 118 heeft. De onlangs door het
KWPN ingeschreven Sir Arie werd ook door zijn

Voor NMK-kampioene Viva Jerina kozen de Young Breeders hengsten met veel
bloed en een mooie voorhand, tot instemming van haar fokker Dini Markhorst.
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eigen prestaties aanbevolen. Hertog Jan zou
door zijn moederlijn een scheut vreemd bloed
toevoegen. Zijn verwantschapspercentage met
Udalburga bedraagt overigens 12,29%, dat als
gemiddeld tot hoog wordt ingeschaald. Bovendien beschikt Hertog Jan over een royaal
voorbeengebruik, een aspect dat de fokker graag
wilde meegeven aan de nafok van Udalburga.
Van Dijk: “Sir Arie wil ik wel weer gebruiken
voor Udalburga, mits dit veulen en de andere
veulens die dit jaar geboren worden erop lijken,
die wil ik eerst zien. Hertog Jan zou ook passen
vanwege zijn looplust en zijn mooie voorhand.”

“Prettig brutaal”, zo omschreef Dini MarkhorstVan der Velde haar NMK-kampioene Viva
Jerina. “Ik kan met haar lezen en schrijven.
Mijn fokdoel is een paard dat zo goed mogelijk
in het tuig presteert. Voor Viva Jerina zoek ik
een hengst die een super voorhand heeft. Zelf is
Viva Jerina heel sterk in de achterhand, maar ze
zou in het voorbeengebruik ruimer kunnen zijn.
Tot nu toe paste Tendens het beste, ik denk door
het vele Renovo-bloed. Maar ik had ook een hele
mooie Eebert uit Viva, die helaas niet meer
leeft. Elk groepje had Hertog Jan uitgezocht
voor Viva Jerina, hetzij als eerste of als tweede
keus. “Een hengst met luxe, hardheid en lengte
in de voorhand. Hij zou achter meer door
kunnen treden, maar dat heeft Viva Jerina zelf”,
motiveerden de groepen. Markhorst: “Dat heeft
mijn instemming, er moet bloed op deze merrie
en Hertog Jan heeft dat. Viva Jerina, haar
moeder Jerina en anderen uit de stam, voor
zover ik ze ken, hebben een sterk achterbeengebruik. Indiana is ook bespreekbaar, al wil ik even
afwachten hoe zijn verrichtingsonderzoek
verloopt. Eebert staat ook op mijn lijst, omdat
ik daar al een hele mooie van had.”

Kennisoverdracht
Contact en kennisoverdracht tussen fokkers
zonder opvolger en JongKWPN’ers, daar draaide
het om die maandagavond. De fokkers lieten
weten dat ze een positief gevoel hadden na
afloop. Of zoals Dini Markhorst het verwoordde: “Het is een proces: soms werd er iets gezegd
waar ik mij niet in kon vinden, dan ging ik daar
op in. Soms draaide men dan bij en soms niet,
maar dat geeft niet. Het gaat er om dat je weet
waarom je een bepaalde keuze maakt in de
fokkerij.”

LION’S DANA INTERNATIONAL

Afstamming: Plain’s Superstition uit Holypark Natalie v.Holypark Alvardoe)
Stokmaat: 1.60m
Leeftijd: 17 jaar
Kleur: Bruin
Fokker: Peter Beck, Woubrugge
Eigenaar: Combinatie Van Wessel, Veldhoen, Ter Schure
Nakomelingen: 8 nakomelingen: o.a. moeder van: Amadeus agw (v.Talos),
Internationaal vierspanpaard van Chester Weber en grootmoeder van
KWPN-hengst Hertog Jan (v.Cizandro)

DIENI II

Afstamming: Unieko uit Wabieni stb v.Reflex M)
Predicaten: keur sport
Stokmaat: 1.65m
Leeftijd: 8 jaar
Kleur: Vos
Prestaties: 103 winstpunten
Fokker/eigenaar: Janus Plaisier, Lelystad
Nakomelingen: 1 nakomeling van Eebert (2014)
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Sterk achterbeengebruik

MERRIES

TRUDALYA

Afstamming: Milano uit Helya keur v.Wouter
Predicaten: elite preferent sport
Stokmaat: 1.64m
Leeftijd: 16 jaar
Kleur: Vos
Prestaties: 183 winstpunten
Fokker/eigenaar: J.G. Lokhorst, Kamperveen
Nakomelingen: 8 nakomelingen: o.a. moeder van Zonnalya keur (v.Larix),
20 wp, Ermalya keur (v.Manno), 101 wp, Inposant 2e bez. (v.Wentworth
Ebony)

UDALBURGA

Afstamming: Manno uit Lidalburga keur pref v. Renovo
Predicaten: keur preferent sport
Stokmaat: 1.75m
Leeftijd: 15 jaar
Kleur: Vos
Prestaties: 192 winstpunten
Fokker/eigenaar: C.H. van Dijk, Bunnik
Nakomelingen: 8 nakomelingen, o.a. moeder van Be My King agw (v.Plain’s
Liberator), 39 wp, Elburg agw (v.Morocco Field Marshall), 95 wp,
kampioen aangespannen driejarige tuigpaarden, Goldfever (v.Atleet), 15
wp, winnaar competitie VTN west

VIVA JERINA

Afstamming: Marvel uit Jerina keur pref v.Waterman
Predicaten: elite
Stokmaat: 1.63m
Leeftijd: 14 jaar
Kleur: Bruin
Prestaties: 53 winstpunten
Fokker/eigenaar: D. Markhorst-Van de Velde
Nakomelingen: 7 nakomelingen, o.a. moeder van Clemens agw (v.Tendens
HBC), international vierspanpaard van Misdee Wrigley-Miller
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