FOKKER VAN HET JAAR
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De waargemaakte
fokkersdromen van
Marianne Hendriksen
Dertig jaar geleden begonnen Maas en Marianne Hendriksen-de Rijk
hun fokkerij met de Roemer-dochter Weidevrouwe, die inmiddels aan
de basis staat van een aantal bijzondere succespaarden. De Vrouwepaarden brachten hun fokkers voor het voetlicht en hebben geleid
tot de titel Fokker van het Jaar 2016.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS

S

oms brengt één stam hun fokkers zoveel
goeds, dat er nooit een andere merrielijn aan bod heeft hoeven komen. Zo
ook bij de familie Hendriksen uit
Lunteren, die met hun tweede fokmerrie gelijk
een topstam in huis wisten te halen.

Goede start
De Folio-dochter Landsvrouwe (mv.Zodiac)
kende Marianne Hendriksen van de club en
heeft zich, naar later bleek, weten te onderscheiden in de fokkerij. Zo bracht zij onder meer de
Grand Prix-dressuurpaarden Casanova
(v.Kommandeur) van Els Jansen en Best Man
(v.Symfonie) van Victor Miracet evenals de
Lichte Tour-paarden Fieldmaster (v.Uniform)
van Joyce Vroom en Edelvrouwe (v.Saluut) van
Barbara Koot. “Landsvrouwe liep bij ons op de
rijvereniging en werd zowel voor dressuur als
springen ingezet. En ze gaf jaar in, jaar uit een
goed veulen. Het was een mooie merrie met een
goed karakter, dus toen wij de mogelijkheid
kregen een dochter van haar te kopen leek ons
dat een goede zet.” Het echtpaar Hendriksen is
sinds 1975 op de huidige locatie in Lunteren
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gevestigd en daar lag de focus de eerste jaren op
het houden van varkens. “In de jaren ’70 hadden
we een Irak-merrie om wat mee te rijden en daar
hebben we één veulentje uit gefokt. In 1982
konden we uit Landsvrouwe de Roemer-dochter
Weidevrouwe kopen. Zij is gefokt door een
naamgenoot van mijn man, Maas Hendriksen.
Ergens ver weg zijn ze wel familie, maar dat is
puur toeval. Het bleek een gouden aankoop.”

Duurzame stam
Weidevrouwe groeide uit tot een royale en
imponerende merrie van 1.70m en verdiende als
driejarige het sterpredicaat, wat later is omgezet
in het keurpredicaat. In 1987 bracht ze haar
eerste veulen, waarmee de fokkerij echt van
start is gegaan bij Maas en Marianne. In de
jaren daarna bracht de Roemer-merrie in totaal
zeventien nakomelingen. “Die vruchtbaarheid is
echt een kenmerk van deze stam. Alle merries
zijn makkelijk drachtig te krijgen en het zijn
stuk voor stuk harde en gezonde paarden. Het is
niet voor niets dat een groot aantal paarden uit
deze stam tot op hoge leeftijd presteren in de
sport. Weidevrouwe is voor ons echt een lot uit

De Vrouwe-paarden,
waaronder deze
Bordeaux-dochter
Fergievrouwe, brachten
Maas en Marianne
Hendriksen zoveel
succes dat er geen
andere merrielijn nodig
was voor de titel Fokker
van het Jaar.
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De keurmerrie
Hindevrouwe
(v.Florencio) bracht dit
jaar voor het eerst een
hengstveulen van
Bordeaux.
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de loterij geweest.” Net als moeder Landsvrouwe
bereikte Weidevrouwe een hoge leeftijd en kreeg
ze voor haar verdiensten in de fokkerij de
predicaten preferent en prestatie. “We hebben
Weidevrouwe 24 jaar gehad, ze is op 26-jarige
leeftijd overleden. Ze heeft zelf goede sportpaarden gebracht en ook haar dochters geven
hun kwaliteiten in sterke mate door. Zo zijn al
vier dochters prestatie verklaard en zit de vijfde
eraan te komen. Weidevrouwe was net als haar
moeder een heel fijne merrie. Ik heb haar zelf
zadelmak gemaakt en ze had een super karakter.
Ze trok met rijden bijvoorbeeld nooit de teugels
uit je handen, het was een gevoelige merrie die
graag wilde werken. Die eigenschappen vererft
ze ook sterk”, vertelt Marianne Hendriksen, die
de Roemer-dochter in eerste instantie kocht om
mee te rijden. “Toen we eenmaal met haar
begonnen te fokken, heeft ze vrijwel ieder jaar
een veulen gebracht. Heel soms pakte ik haar
nog wel eens uit de stal voor een ritje. Zo liep ze
op een gegeven moment al tegen de twintig jaar
en had ze al zeker vijf jaar geen zadel meer
opgehad. Het was een kwestie van opstappen en
wegrijden, ze was zo gemakkelijk!”

Undercover
Uit Weidevrouwe fokten de fokkers onder
meer het nationale Lichte Tour-dressuurpaard
Romorantin (v.Krack C), die door Vivienne Bos
is uitgebracht in de sport. Daarnaast bracht ze
zes Z1/Z2-paarden, waaronder diverse
opvallend fokkende merries. De meest
bekende is de Donnerhall-dochter Mimosavrouwe, zij geniet bekendheid als moeder van
het olympische dressuurpaard Glock’s Undercover (v.Ferro). “Undercover heeft heel veel
voor onze fokkerij betekend, hij heeft ons als
fokkers echt op de kaart gezet. We hebben
hem als drieënhalfjarige verkocht aan Anita
Henken, aan wie wij al vaker een paard hadden
verkocht. Zij liet hem opleiden door Bert den
Uijl die later eigenaar werd. Daarna heeft hij
jaren bij Stefano van Zuijlen gestaan. Door
hem is Undercover opgeleid tot Grand Prixniveau. Hij is meer een opleider dan een
wedstrijdruiter, dus daar kwam Undercover
nog niet erg in de picture. In 2011 hoorden we
al snel berichten over de verkoop aan Glock,
waarmee Edward Gal hem zou gaan rijden. Dat
moest eerst nog stil blijven en werd pas vlak

Olympisch hoogtepunt
Maas en Marianne Hendriksen proberen hun
fokproducten zo goed mogelijk te volgen. Toen
bekend werd dat Edward met Glock’s Undercover naar de Olympische Spelen mocht, werden
de kaartjes en het hotel dan ook snel geboekt.
“Zoiets wilde ik absoluut niet missen. Mijn
man Maas gaat niet zo graag van huis in
verband met de paarden, maar gelukkig wilde
mijn schoondochter wel mee naar Londen. Via
internet had ik kaartjes besteld, de reis en het
hotel geboekt. De kaartjes heb ik alleen nooit
mogen ontvangen, dus dat was waarschijnlijk
oplichting. Op goed geluk zijn we toch naar
Londen gegaan en precies een kwartier voor

Ultiem fokkersgeluk
toen de KWPN-hengst
Amazing Star
(v.Flemmingh) in 2010
de Pavo Cup won.
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aanvang van de proef lukte het, met behulp
van Jacob Melissen en Frank Kemperman, om
als fokker van Undercover tóch binnen te
komen. Het werd een ervaring die ik nooit had
willen missen. Want het is echt geweldig om
daar je fokproduct op zo’n imponerende
wedstrijd te zien presteren.” Het Nederlandse
team wint brons op de Olympische Spelen en
individueel eindigt de nog relatief onervaren
Undercover met Edward Gal op de negende
plaats. Latere hoogtepunten zijn onder meer
het behalen van het Nederlandse kampioenschap in zowel 2012, 2013, 2014 en 2015,
brons op de Wereldbekerfinale in Gotenburg,
teamzilver op de Europese kampioenschappen
in Herning 2013, tweemaal een derde plaats in
de Wereldbekerfinale van Lyon in 2014 en
diverse internationale Grand Prix-overwinningen. Vorig jaar kwam daar nog zilver in de
Wereldbekerfinale in Las Vegas en teamgoud
op het EK in Aken bij.

voor het verstrekken van de datum dat
paarden met oog op deelname aan de Olympische Spelen geregistreerd moeten staan bij de
FEI bekend gemaakt. Dat was voor ons
natuurlijk geweldig, dat je fokproduct bij een
ruiter van dat niveau komt te staan, die bovendien ook nog voor Nederland rijdt”, glundert
Hendriksen. Vanaf dat moment is het hard
gegaan met de carrière van de tot Glock’s
Undercover omgedoopte Ferro-zoon.

Amazing Star
Glock’s Undercover is het meest bekende fokproduct van Marianne Hendriksen-de Rijk, maar
beslist niet de enige succesvolle. Eerder beleefde ze
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al prachtige hoogtepunten dankzij de Flemminghzoon Amazing Star (uit de ster preferente
prestatiemerrie Thalia Vrouwe, de volle zus van
Glock’s Undercover). “Dankzij Amazing Star
hebben we voor het eerst echt ervaren wat
fokkersgeluk is. We lieten hem klaarmaken voor de
eerste bezichtiging door Joop van Uytert, die
vanaf dat moment mede-eigenaar werd. Dat
verliep goed en bij goedkeuring heeft Joop hem
helemaal gekocht. Het was een fantastisch
moment toen hij werd goedgekeurd bij het KWPN.
Als vijfjarige bezorgde hij ons opnieuw een
geweldige ervaring, onder Theo Hanzon wist hij de
Pavo Cup te winnen en op dat moment kon ik het
niet droog houden, dat was zó mooi om mee te
maken!” Ook op het WK Jonge Dressuurpaarden
ging de goed bewegende Flemmingh-zoon
voortvarend van start, maar speelde het hengstzijn hem teveel parten in de finale. In Nederland is
hij uitgebracht tot op Lichte Tour-niveau, voordat
hij in 2012 werd verkocht naar Japan waar hij al
tot aansprekende prestaties kwam. Uit een relatief
klein aantal nakomelingen komt onder meer de
KWPN-goedgekeurde zoon Five Star, waarmee
Kirsten Brouwer deze zomer zilver won op het WK
voor zesjarigen.

Geen toevalstreffers
De eerste jaren werd er jaarlijks met één merrie
gefokt, voor komend jaar worden er voor het
eerst vijf veulens verwacht. “De paarden zijn
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Glock’s Undercover
N.O.P., het meest
bekende fokproduct van
Marianne Hendriksen,
kwam in actie op zeven
internationale
kampioenschappen.

hier een steeds belangrijkere rol gaan spelen. In
2003 hebben de varkens definitief plaats
gemaakt voor de paarden en zijn we het wat
grootser gaan aanpakken. De varkensstallen
werden omgebouwd tot merrie- en opfokstallen,
en we hebben een klein binnenbakje gemaakt
waar de paarden ’s winters de benen kunnen
strekken. Mijn man beleeft ook veel plezier aan
de paarden en is wat bloedlijnen betreft net een
wandelende encyclopedie. Het was dus een
logische stap om verder te gaan met de paarden
en inmiddels staan er dertien paarden op stal.”
Naast Amazing Star en Glock’s Undercover heeft
ook hun fokproduct Dupp Zhivago
(v.Flemmingh) het tot het hoogste niveau
gebracht. Hij wordt door Bert den Uijl in de
nationale Grand Prix uitgebracht en is een volle
broer van Amazing Star. Andere fokproducten
die de visie van hun fokkers en de kwaliteit van
deze bekende Landsvrouwe-stam onderschrijven zijn de op Lichte Tour-niveau uitgebrachte
Untouchable (v.Ferro) van Emily Hansen Ward
en Rising Star (v.Krack C), die door Barbie
Asplundh in Amerika op Intermediaire II-niveau
succesvol is. Ook op de merriekeuringen heeft
de familie Hendriksen al hoogtepunten beleefd,
zo werd de Florencio-dochter Hindevrouwe
(mv.Vivaldi) vorig jaar uitgenodigd voor de
Nationale Merriekeuring. “De meeste fokkersdromen die we hadden zijn al ingelost, nu willen
we heel graag nog een keer dat een merrie hoog
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op de Nationale Merriekeuring eindigt”, lacht
Hendriksen. Het meest recente succespaard uit
hun fokkerij is de Davino V.O.D.-zoon Incognito
(uit Dolce Vita Vrouwe stb-ext van Vivaldi), die
na het najaarsonderzoek met 83,5 punten werd
ingeschreven bij het KWPN. Deze lichtvoetig
bewegende hengst viel op met zijn zeer goede
rijdbaarheid, zelfhouding en grote mate van
natuurlijke aanleg en is daarmee een
interessante vertegenwoordiger van deze
prestatiefamilie.

Predicaatrijke stam

Visie
Met voornamelijk bewezen hengsten is de
Landsvrouwe-stam zo groot geworden. Hengsten als Flemmingh, Ferro en Krack C zijn
meerdere malen ingezet om de beweging en
kwaliteit te verbeteren. “Ook hengsten als

Vivaldi en Bordeaux hebben we met succes
ingezet en hebben bijgedragen aan de goede
bewegingen van onze paarden. En zulke
hengsten bevestigen het fijne karakter dat in
deze stam verankerd zit. Naast het correcte
exterieur, goede karakter en beweging hebben
we de gezondheid hoog in het vaandel. De
meeste merries van ons hebben het PROKpredicaat en de eerste paarden hebben we ook al
succesvol laten onderzoeken voor de genoomfokwaarde. Ook bij het maken van de hengstenkeuzes letten we op de gezondheid, en of de
hengsten zelf uit een goede moeder komen. Als
je twee goede moederlijnen kan combineren, is
de kans op succes groter.” Samen met man Maas
is Marianne in de wintermaanden altijd weer
druk met het maken van de hengstenkeuzes.
“Dat is altijd weer een mooie klus. We maken
een lijst met interessante hengsten en proberen
de best passende combinaties te maken. Daar
komt ook een stuk fokkersgevoel bij kijken. En
hoewel we in het begin vooral bewezen hengsten hebben gebruikt, geven we nu graag
jongere hengsten een kans. Zo verwachten we
komend jaar drie veulens van de verrichtingstopper Daily Diamond en hebben we dit jaar
veulens van Glock’s Toto Jr., Bordeaux en
Governor.” Af en toe wordt er een veulen aan
huis verkocht, de rest blijft aan met oog op het

De Davino V.O.D.-zoon
Incognito mocht recent
zijn dekbrevet in
ontvangst nemen en is
daarmee de tweede
goedgekeurde hengst uit
de fokkerij van Maas en
Marianne.
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Alle prestaties in de sport, aanlegtesten en op de
keuringen hebben ertoe geleid dat Maas en
Marianne een hele predicaatrijke stam hebben
opgebouwd. Iets wat zij als rasechte KWPNfokkers hoog in het vaandel hebben staan.
Inmiddels hebben ze al zo’n 70 veulens gefokt
en de fokproducten doen het in binnen- en
buitenland goed. “We hebben alles ingezet op
deze stam. Deze paarden hebben goede karakters, zijn gezond en hebben veel aanleg voor de
dressuursport. Onze interesse heeft ook altijd in
de dressuurpaardenfokkerij gelegen. We hebben
veel geluk gehad met zo’n goede merrie te zijn
begonnen, de Roemer-merrie Weidevrouwe. Zij
had echt het gouden draadje, net als haar
moeder Landsvrouwe die we op latere leeftijd
nog hebben overgenomen van de vorige
eigenaar. Zij is bij ons 28 jaar geworden. We
hebben dit jaar op de eerste bezichtiging met
succes de Vivaldi-zoon Jive voorgesteld, en daar
zitten vier preferente prestatiemerries achter.
Daar doe je het voor! We zijn dan ook blij dat hij
is aangewezen voor de tweede bezichtiging.” Op
Weidevrouwe’s eerste dochter Freule (v.Ulft) na,
hebben alle merries uit deze stam het achtervoegsel -Vrouwe meegekregen. “Helemaal in het
begin waren we daar nog niet zo mee bezig,
maar vanaf de Rex Magna xx-dochter Heidevrouwe hebben we het consequent doorgevoerd.
Voor buitenstaanders is dat misschien wel wat
lastig, maar wij vinden het heel mooi dat je
gelijk kan zien dat het om een paard uit deze
stam gaat.”

SUCCESVOLLE FOKPRODUCTEN

• Glock’s Undercover N.O.P. (v.Ferro) IDP Grand Prix
• Rising Star (v.Krack C) IDP Intermediaire II
• Amazing Star (Flemmingh x Ferro) KWPN-goedgekeurd
• Dupp Zhivago (Flemmingh x Ferro) NDP Grand Prix
• Incognito (Davino V.O.D. x Vivaldi) KWPN-goedgekeurd
• Untouchable (Ferro x Krack C) NDP Lichte Tour
• Romorantin (Krack C x Roemer) NDP Lichte Tour
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Eervolle ervaring
In 2013 konden Maas en Marianne al gehuldigd
worden tot Fokker van het Jaar van de regio
Gelderland. Afgelopen zomer volgde de prestigieuze nationale titel. “Dat was een geweldig mooi
moment, waar we met veel plezier aan terug
denken. Het is een hele eer en voor vele fokkers
een droom! Mijn zwager Ab Hendriksen zat een
dag van tevoren wel een beetje te hinten. Zijn
fokproduct Escapade H had een dag voor de
Nationale Merriekeuring de Isah Cup voor
zevenjarigen gewonnen met Willem Greve, en
hij belde ons ’s avonds in opperbeste stemming
om te zeggen dat we de volgende dag écht naar
Ermelo moesten komen en dat het ook voor ons
heel mooi zou worden”, lacht Marianne. “Toen
begon het wel een beetje te dagen en dat was
ook wel fijn, want daardoor hebben we onze
zoon Stephan en zijn vriendin Brigitta ook
gevraagd mee te komen naar Ermelo. Onze zoon
heeft weinig met paarden, maar het was mooi
om dit unieke moment samen mee te maken. En
in de show werden onze fokproducten gepresenteerd, zo liep onder meer de nu goedgekeurde
hengst Incognito mee.”

Toekomst
Er wordt al weer reikhalzend uitgekeken naar de
verwachte veulens. “Het is zo mooi om te zien of
de veulens aan de verwachtingen voldoen, of dat

ze je juist verrassen. We zijn echte liefhebbers
en genieten enorm van de fokkerij. Met paarden
als Amazing Star, Undercover en nu de recent
goedgekeurde Incognito hebben we al geweldige
momenten beleefd. Zulke paarden maken je
extra trots! Als we paarden verkopen, probeer ik
ook altijd zo goed mogelijk contact te houden
met de nieuwe eigenaren. We zijn altijd benieuwd hoe een paard zich verder ontwikkelt en
dat geeft ook weer goede informatie voor onze
fokkerij.” Voor komend jaar hoopt Marianne
Hendriksen ook nog eens te kunnen genieten
van Glock’s Undercover, die afgelopen jaar tegen
de verwachtingen in niet kon deelnemen aan de
Olympische Spelen. “Het zou mooi zijn als we
hem nog eens in actie kunnen zien, want hij is
voor ons het mooiste boegbeeld van onze
fokkerij. We hebben ook heel goede herinneringen aan hem als jong paard. Hij was zo makkelijk en is nog lang hengst gebleven. Ik weet nog
dat we hem samen met de Ferro-zoon Untouchable hadden ingeschaard in de hengstenwei.
Bij het ophalen floot mijn man één keer en
binnen no time stonden beide hengsten op de
trailer. Die geweldige karakters zijn echt
kenmerkend voor paarden uit deze stam en dat
is ook een van de redenen dat wij én anderen zo
van deze paarden kunnen genieten.”
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voortzetten van de stam of de hengstenopfok.
Jonge merries worden klaargemaakt voor de
keuringen, gepresenteerd in de IBOP en in
de sport uitgebracht om zo het sportpredicaat
te behalen.

Gabanna Vrouwe
(v.Johnson) is de laatste
nakomeling van
Mimosavrouwe, de
Donnerhall-dochter die
tekent voor het
moederschap van
olympiadepaard Glock’s
Undercover N.O.P.

•

VERWACHTE VEULENS 2017

• Daily Diamond uit Fergievrouwe elite sport-dres D-OC (v.Bordeaux)
• Daily Diamond uit Gabanna Vrouwe stb (v.Johnson)
• Daily Diamond uit Diorvrouwe elite IBOP-dres D-OC (v.Vivaldi)
• Glock’s Toto Jr. uit Thalia Vrouwe ster pref prest (v.Ferro)
• Bordeaux uit Hindevrouwe keur IBOP-dres (v.Florencio)
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