Grandioos is Antoons grootste trots! Moeder Orona, is
een van de belangrijkste stammerries van zijn fokkerij.

Tuigpaardfokker van het Jaar Antoon Epskamp

SELFMADE RIJDER
MET EIGEN
F
 OKPRODUCTEN ALS
SUCCESFORMULE
“Het was altijd al zijn wens, maar zeggen doe je zoiets toch niet!”, zegt Corrie Epskamp,
echtgenote van Antoon Epskamp. Zijn wens gaat in vervulling, maar dat gaat gepaard met
heel wat geregel, zegt groom Marit Stellaard, een van Antoons ‘meiden’. Twintig jaar is
Epskamp tuigpaardfokker en met twee stammoeders realiseert hij de titel Fokker van het
Jaar en een succesvolle keuringsconcoursstal.
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H

et hele team Epskamp, inclusief dochter Corina,
heeft alles zorgvuldig voorbereid, maar ze belanden toch nog in spannende situaties. Zo blijkt de
trailer, waarmee Grandioos in het geheim naar Ermelo
moet worden gebracht, dienst te doen als houvast voor een
tent. En Antoon stelt toch wel wat veel vragen! Ook meent
Antoon dat zijn hulp gewenst is in de Young Riders-rubriek
waarin Marit meedoet, de rubriek voorafgaande aan zijn
huldiging op de Nationale Tuigpaardendag in Ermelo. Het
gaat daar niet helemaal goed met zijn paard. “Ik zag vanaf
de tribune Hirona stuiteren en de baan uit gaan. Ik dacht
‘daar moet ik heen’.” Maar waar hij heen wil, staat zijn show
kant en klaar. Men kan Antoon onderscheppen: zijn
huldiging kan beginnen. “Zo mooi en zo emotioneel. Al die
mensen die dit voor ons hebben gedaan! En dan dat
meelevende publiek! Wij zijn zo dankbaar dat wij dit mee
hebben mogen meemaken”, zegt de 76-jarige tuigpaardfokker, die omringd wordt door zes fokproducten en helemaal
los gaat, een lossigheid die we nog niet kenden van de altijd
bescheiden en ingetogen Antoon. Dat de titel Fokker van
het Jaar op zijn plaats is moge blijken uit een ook nu weer
glunderende fokker wanneer hij voor de zoveelste maal zijn
verhaal moet doen. Antoon heeft meer dan 40 veulens

gefokt en is ook al eens tot Fokker van het Jaar in Gelderland gekroond. De titel krijgt nog een extra dimensie, want
vorig jaar werd Antoon ernstig ziek. Hij moest en moet nog
steeds behandelingen ondergaan, maar hij rijdt dit jaar wel
zo’n 35 concoursen. “In het ziekenhuis hielden ze rekening
met mijn concoursagenda”, zegt hij.

Zij moet het worden
De Epskamps wonen in Hoevelaken in een mooie rietgedekte boerderij. Antoon reed vroeger onder het zadel op M2niveau. “Van de lessen bij de Eemruiters heb ik veel profijt
gehad, de manier van trainen en het ruitergevoel komen
nog altijd van pas.” Veehandelaar en chauffeur Epskamp
ziet rond 1998 wel wat in tuigpaarden. “Daar was ik altijd
al gek van, ik had ook altijd rijpaarden met veel actie.” De in
de buurt wonende Willem Wernsen weet wel een tuigpaard.
Antoon: “Hij had mij er al eerder één aangeboden, maar die
stond mij niet aan. Die leek mij erg lui en ik vind niets erger
dan een lui paard. Ik zei ‘die moet wel beter zijn, ik ga niet
weer voor niets op pad’. Hij verzekerde mij dat het een goeie
was, dus ik erheen. Ze was van Gezinus Vrieling in Coevorden. Toen ze naar buiten kwam, wist ik het meteen: zij
moet het worden. Ze trad zo geweldig op.”
KWPNMagazine 12 — december 2019

41

De karaktervolle Zarona (l) is een van Antoons succesvolle fokmerries. De driejarige Larona wordt volgend jaar door Antoon uitgebracht in
de nieuwelingenrubriek.

Goed ingeschat

Antoons trots

Het is de ruim tweejarige vos Orona (Jochem x Pygmalion x
Cambridge Cole) die Antoon als fokmerrie aanschaft. Hij heeft
haar kwaliteiten goed ingeschat, zij wordt een hele beste keur
preferente fokmerrie op Stal Epskamp. “Nee, nooit gedacht dat
Orona mij dit zou brengen. Gewoon met iets goeds beginnen
hè”, verklaart Antoon nader. Orona is een volle zus van
voormalig concourstopper Ponko van Leendert Veerman.
Epskamp houdt van grote, smalle maar vooral temperamentvolle paarden. Groot is ze met haar stokmaat van 1.70m. En de
rest is ook aanwezig. Zeven van haar twaalf kinderen behalen
winstpunten, één wordt er ster preferent. Dat is de in 2002
geboren Waterman-dochter Virona die op haar beurt ook voor
fraaie fokkerssuccessen zorgt. Antoon brengt tevens Orona uit,
maar al snel brengt hij haar kinderen uit. Dat zijn haar, op de
keuringen succesvolle, Saffraan-dochters Erona E die keur is en
Barones, die ster is en beide zo’n 30 winstpunten hebben.

Maar Orona brengt ook Antoons grote trots
Grandioos (v.Atleet), de imponerende vos die
tweemaal een indoor nieuwelingenklasse wint, de
regionale competitie wint en 115 winstpunten
heeft. Orona brengt van Waterman in 2002, dus
ook de al genoemde ster preferente Virona en zij
verblijdt Stal Epskamp vanaf 2007 elk jaar met
een veulen, in totaal dertien. Zij doet het heel best
als fokmerrie, zes van haar kinderen hebben al
winstpunten of predicaten, de rest is nog jong.
Haar eerste nakomeling is Cheron (v.Patijn) en die
maakt in 2017 deel uit van het wereldkampioensspan van Martin Hölle. Ivirona’s naar België
verkochte elitedochter Dirona (v.Waldemar) heeft
51 winstpunten. Van Cizandro brengt Virona in
2012 de keurmerrie Hirona die als vierjarige de
beste nieuweling is op Indoor Houten. Ze heeft 51
winstpunten en deze temperamentvolle keurmerrie wordt ook uitgebracht door Marit.

DE PAARDEN VAN ANTOON EPSKAMP
Z arona (Manno x Renovo), dragend van Lanto
Larona (Dylano x Manno)
Barones (Saffraan x Jochem), dragend van Kordaat
Nooitgedacht (Fantijn uit Barones)
Orona (Atleet uit Barones)
Erona (Saffraan x Jochem), dragend van Cizandro
Mirona (Fantijn uit Erona)
Nerona (Fantijn uit Erona)
Grandioos (Atleet x Jochem)
Hirona (Cizandro x Waterman)
Ivirona (Eebert x Waterman)
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Gratis genieten
Vervolgens paart Antoon Virona tweemaal met
Eebert. Dit levert Ivirona (IBOP 79,5 punten) en
Jivirona (IBOP 80 punten) op die beide elite zijn
en zich groots profileren op de concoursvelden.
De rijzige Ivirona wordt ook door Marit en Romy
gereden en is tevens spangenoot van Grandioos.
Antoon haalt met dit indrukwekkende span fraaie
successen, waarbij het bijzonder genoemd mag
worden dat een fokker zelf een eigen gefokt span
uitbrengt. Antoon verkoopt Jivirona als vierjarige
aan Ter Laak in Noordwijk. Zij wordt door Henk

Geen successen zonder het team van
Antoon Epskamp, hier samen met
Grandioos, Hirona, Ivirona.

Antoon:

“Ik fok mijn tuigpaarden zelf
en ze zelf uitbrengen vind ik het
mooiste wat er is.”
Hammers gereden en wordt dit jaar derde in de
regionale competitie en heeft ook overwinningen
op haar naam staan. Heeft Antoon geen spijt van
deze verkoop? ”Nee, ik geniet enorm van deze
merrie, zonder dat ik haar hoef te voeren en te
trainen, gratis genieten dus”, grapt Antoon. “En
daarbij, de schoorsteen moet wel blijven roken.”
Ook Virona verkoopt hij vorig jaar met een veulen

Zij kennen al Antoons paarden door en door: wie wat, waar en
wanneer won, wie waaruit komt, alles weten ze. Antoon en
Corrie vinden dat ze het enorm getroffen hebben met hun
‘meiden’. Van links naar rechts: Marit met Grandioos, Charlotte
met Hirona en Romy met Ivirona.
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van Cizandro aan de voet en dragend van Kordaat.
“Toen ik ziek werd, wilde ik minder paarden.
Virona is een beste fokmerrie en met Waterman
als vader laag verwant. Maar het beste kun je altijd
het eerste kwijt.”

Pittige dame
In 2006 koopt Antoon de in 2004 geboren Zarona
(elite uit Larona stb van Manno x Renovo). Larona
is een volle zus van de aangewezen hengst Inspiration. De naam doet vermoeden dat het om de stam
van Orona gaat, maar het is een geheel andere
foklijn. “Ze kwam eigenlijk onverwachts op m’n
pad, ze was voordelig qua prijs omdat het een afkoop was. Ze was niet zo makkelijk, een pittige
dame, ik heb heel veel werk met haar gehad, dat
wil ik ervan zeggen. Maar ik betuigde destijds veel
paarden voor derden, dus ik was wel wat gewend.
De maksten worden meestal wel thuis betuigd.

Maar ik heb nooit echt wat gehad hoor, een
gekneusde enkel, dat is het ernstigste wat me is
overkomen.” Zarona is er nog en Antoons meiden,
die haar onder het zadel rijden, willen geen kwaad
horen van Zarona. Marit: “Ze is voor ons een
toppaard met een super karakter.” Ze brengt vanaf
2009 negen veulens. Haar eerste nakomeling
Exellent E (ster van Torino) is bij de Amish. Vanaf
2015 brengt ze vier nakomelingen van Dylano. De
in 2016 geboren Larona is Antoons nieuweling voor
volgend jaar en volle broer Mooiman werd dit jaar
tweede bij de tweejarige hengsten in Oldebroek,
nadat hij ook al veulenkampioen werd in Terschuur.
Antoon verkoopt de best ontwikkelde, luxe Dylano-zoon Mooiman aan Gebr. van Manen. “In
Oldebroek dachten velen dat hij zou winnen.
Binnenkort ga ik kijken hoe hij het aangespannen
doet. Robbie van Dijk traint hem. Een goedgekeurde hengst fokken, dat zou wat zijn!”

Selfmade
Antoon is een selfmade rijder, maar ook als fokker
heeft hij het, door zijn ogen en oren goed de kost te
geven, dus heel ver gebracht. “Ik ging veel naar
tuigpaardenclinics, overal waar je iets kon leren
was ik. En andere rijders staan altijd voor je open.”
Paarden trainen en vorderingen zien maken vindt
hij geweldig. “Als ik met een paard begin heb ik
vertrouwen in wat ik direct in een paard zie. Ik geef
niet meteen op als het eerst even wat tegenvalt. Ik

Marit: “Tuigpaarden

rijden vind ik pas echt rijden.”
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fok mijn concourspaarden zelf en ze vervolgens zelf
uitbrengen vind ik het mooiste dat er is. Wat je direct ziet,
daar moet je in vertrouwen. In een lastig paard moet je
gewoon veel tijd steken, ik had zeker ook wel lastige
paarden. Maar ik wil nu eenmaal een temperamentvol
paard met karakter. Die kunnen je weleens verrassen. Ik
ben op een concours ook weleens verrast. Dan kan temperament eerst weleens tegen je werken en moet je alle zeilen
bijzetten om de boel bij elkaar te houden, vooral als het een
nieuweling is. Maar een luie wil ik niet, dat zei ik al. Ik blijf
onder alle omstandigheden rustig en dat zeg ik ook altijd
tegen mijn meiden. Kalm blijven, kalmte kan je redden.”
Antoon kan ook genieten van de verrichtingen van een

Corrie: “Antoon fokt met nuchter

boerenverstand.”

dressuurpaard. “Ik weet wat er moet gebeuren voordat je
een dressuurpaard zover hebt!” Genieten was het ook voor
Antoon en z’n team toen dressuuramazone Carlijn de Boer
haar door Antoon gefokte merrie Jarona (Atleet uit Barones
ster prok van Saffraan) op Stal Epskamp onder het zadel
kwam showen. “Geweldig, wat een beweging en wat een
mooi beeld”, zegt Antoon.

Antoon is een selfmade rijder, maar ook als fokker heeft hij het, door zijn ogen en
oren goed de kost te geven, heel ver gebracht.
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Boerenverstand
De hengstenkeuze maakt Antoon in het
veld, prestatie is het selectiecriterium.
Verwantschap en inteelt houdt hij wel in de
gaten, maar met onder andere Waterman in
zijn stam heeft hij mogelijkheden. Corrie
zegt het heel mooi: “Antoon fokt met
nuchter boerenverstand.” Hij heeft zeker
prioriteiten: hij wil een groot paard met een
machtige schouder van waaruit de voorbenen met kracht kunnen worden weggebracht. Antoon gaat naast indrukwekkende
Ivirona staan. “Zie je, zo’n schoft en zo’n
schouder en zo groot dus. En voorwaarts
moeten ze zijn.” Hij maakt een krachtig
armgebaar met een gebalde vuist. Maar fokken is ook een kwestie van compenseren,
zegt Antoon. “Wat de merrie niet heeft
moet de hengst kunnen compenseren. En
andersom”, zegt hij. Dat zulke genenpakketjes niet op afroep zijn en dat het soms heel
anders uitpakt weet Antoon ook. “Maar een
goede fokmerrie kan iets lijden, het goede
komt altijd weer boven.” Hij heeft een heel
scala aan hengsten gebruikt en is ook altijd
in voor een jonge hengst mits die aan zijn
prioriteiten voldoet.

Antoons ‘meiden’
Misschien had deze één na laatste passage
wel de eerste moeten zijn, want zonder zijn
‘meiden’ geen Stal Epskamp, zegt Antoon.
Aan de keukentafel zijn de zussen Marit
(22) en Charlotte (19) Stellaard en Romy
Steijaert (15) aangeschoven, de grooms én
rijdsters van Stal Epskamp. Zij kennen al
Antoons paarden door en door: wie wat,
waar en wanneer won, wie waaruit komt,
alles weten ze. Marits ouders woonden
naast Antoons zoon en zodoende kwam
Marit als klein meisje weleens bij Antoon.
Ze reed daar dan op zijn shetten. “Lekker
crossen”, zegt Marit. Ze bleef naar Epskamp
gaan en op de Havo was de stageopdracht:
65-plussers helpen. De school vond het
goed dat ze Antoon hielp met z’n paarden in
plaats van met hem te gaan wandelen! De
shetten werden grote (tuig)paarden en zus
Charlotte, die ook mee kwam, deelde deze
passie. Eerst was het voor hen gewoon
rijden op een groot paard. Marit: “Toen zag
ik op een concours een keer de rubriek
tuigpaarden onder het zadel en dacht: dat
wil ik ook.” Nu hebben ze al vele tuigpaarden zadelmak gemaakt, maar ook vele
prijzen gewonnen. Charlotte: ”Als je op een
tuigpaard zit heb je wat onder je kont.” Ze

De imponerende Grandioos, wist tweemaal een indoor nieuwelingenklasse te winnen en ook de regionale competitie. Hij heeft inmiddels
115 winstpunten.

Antoon: “Het ergste wat er

is vind ik een lui paard.”

heeft er nog één: “Op een ‘normaal’ paard rijden vind ik nu
saai.” Marit heeft er ook één. “Tuigpaarden rijden vind ik
pas echt rijden.” Ook Romy, die aangespannen bij de
Junioren rijdt, heeft inmiddels de nodige ervaring. “Onder
het zadel is het dingen anders oplossen.” Alle drie dames
spreken vol passie over tuigpaarden en het is heel bijzonder
hoe deze jonge mensen door Antoon zijn meegezogen in
zijn passie en er een heel pure samenwerking is ontstaan.

Beste er uit halen
Marit: “We willen met ons team het beste uit de paarden
halen. Of dat nu aangespannen of onder het zadel is. Onder
het zadel rijden is best hard werken, er achter zitten is
fysiek minder zwaar, maar is op een andere manier dan
weer heel moeilijk.” Alle drie gaan komend jaar weer rijden.
Antoon en Corrie vinden dat ze het enorm getroffen hebben

met hun ‘meiden’, maar ook met Klaas Mostert, die
altijd helpt en indien nodig ook chauffeur is. Ze
hebben diep respect voor hun team. “Als ik
tweespan moet rijden is het voor mij: schort voor
doen, hoed op zetten, handschoenen aan en
opstappen, alles staat klaar.” Marit en haar vriend
Gerrit Westerink, hoefsmid en ook tuigpaardliefhebber, hebben inmiddels een huis met schuur en
wei. “Daar komt een tuigpaard in”, zegt Marit. Hoe
mooi is het dat de roots van haar grote passie voor
tuigpaarden en die van de andere meiden bij Fokker
van het Jaar Antoon Epskamp liggen. “Wij hebben
heel veel van hem geleerd”, besluiten zij. •

KWPN.TV

	
KWPN Ontmoet Antoon Epskamp
Ga voor een prachtige reportage over
Antoon Epskamp naar KWPN.tv en
bekijk beelden bij hem thuis én van de
huldiging tot Fokker van het Jaar!
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