
Fokker Frans van der Burg over 
Allstar B
Hoe zou u Allstar B typeren qua karakter?
“Ik kan mij niet veel meer herinneren van 
Allstar als jong paard. In die tijd fokte ik wel 
twintig veulens per jaar.”

Hoe zit het met het karakter van 
de moederlijn en andere nakome-
lingen uit de stam?
“De Ekstein-moeder was zelf ook een 
heel heet, werkwillig beestje. Ze 
heeft nooit echt in de sport gelopen, 
maar was wel heel fanatiek. De groot-
moeder was een van mijn eerste 
fokmerries, die kocht ik drachtig van 

Ekstein bij Roelofs in Den Ham. Ook Warinde B  
(v.Padinus, red.) komt uit Narenca en heeft tot 
op 1.60m-niveau goed gepresteerd.”

Amazone Rosalind Canter over 
Allstar B
Hoe kun je het karakter van Allstar B 
omschrijven?
“Allstar B is mijn rots in de branding. Hij maakt 
mijn leven gemakkelijk, omdat hij zo’n super 
karakter heeft en betrouwbaar is. Hij wil alles 
heel graag doen, zonder dat hij er ooit druk van 
wordt.”

Wat is zijn grootste kwaliteit voor de 
sport?
“Allstar is fantastisch. Hij is gefokt als top-
springpaard met genoeg bloed om goed te galop-
peren in de cross. Daarbij heeft hij een heel 
evenwichtig karakter wat hem tot een ster 
maakt.” 

Heb je al meer paarden uit deze bloedlijn 
gereden of heb je ervaring met andere 
KWPN-gefokte paarden?
“Ik heb geen andere paarden uit deze stam of 
met dezelfde bloedlijnen, maar als iemand die 
wel heeft en wil verkopen, dan hoop ik dat ze 
contact opnemen! Mijn andere toppaard 
Zenshera (v.Guidam, red.) is ook een KWPN’er. 
Ik heb hem van Jan Greve gekocht. Hij heeft een 
heel ander model dan Allstar, maar is ook een 
paard met een enorm groot hart. Recent heb ik 
ook nog een vierjarige van Jan gekocht waar ik 
veel van verwacht.”

De in 2005 geboren Allstar B is een grote, donkerbruine ruin die tijdens de Wereldruiterspelen in het Amerikaanse 
Tryon samen met zijn Engelse amazone Rosalind Canter team- en individueel goud won in de eventing. De Ephebe 
for Ever-zoon Allstar, of Alby zoals hij op stal heet, is de 1.70m ruim gepasseerd. Wat hem nog groter doet lijken, is 
zijn kleine en frêle amazone. Bij de eerste indruk lijkt Allstar ook meer een mannenpaard, maar niets blijkt minder 
waar. Ros Canter en Allstar B vormen een absoluut topduo. 
Tekst: JANTIEN VAN ZON —   Beeld: DIRK CAREMANS

 Zo gefokt, zo gereden

Allstar B

FOKKER FRANS VAN DER BURG
Frans van der Burg is een nuchtere fokker uit Berkel en Rodenrijs. Tot ongeveer tien 
jaar geleden had hij rond de 75 paarden in zijn bezit. Deze paarden bevolkten de 
stallen waarin Van der Burg ooit zijn koeien en varkens hield. Sinds tien jaar is Van 
der Burg na een fout tijdens een operatie aan een rolstoel gebonden, en moest hij 
noodgedwongen zijn werk in de paarden stoppen. Nu fokt hij nog met drie merries 
waaronder een halfzus van Allstar B. Allstar’s moeder Narenca kwam daarna via 
omzwervingen, waaronder de Zuidlaardermarkt, terecht in de stallen van Emile en 
Paul Hendrix. Daar bracht zij nog verschillende veulens, waaronder nakomelingen 
van Bustique en Warrant (zie kadertje met Jeannette Chardon).

Frans van der Brug: 
 “ De moeder was zelf 

ook een heel heet, 
werkwillig beestje.”
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Na teamgoud op het 
Europees kampioenschap 
vorig jaar en individueel 
een vijfde plaats met 
Allstar B, overtrof 
Rosalind Canter zichzelf 
dit jaar opnieuw. Met 
individueel én teamgoud 
op de Wereldruiterspelen 
keerde zij huiswaarts!
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Vervolg Frans van der Burg
Waarom de keuze voor Ephebe for Ever?
“In die tijd kwam Roel Bruggink veel bij mij en 
die wilde graag bij Ephebe dekken. Dat hebben 
we daarom na enig overleg gedaan. Die hengst 
sprong zelf ook fantastisch.”

Wanneer heeft u Allstar verkocht?
“Ik heb Allstar B als jong paard via Mario Everse 
verkocht. Ik weet dat hij naar Engeland is 
gegaan en later weer teruggekomen is om 
daarna weer naar Engeland verkocht te worden.”

Wat betekent het succes van Allstar B voor 
uw fokkerij?
“Tegenwoordig fok ik niet veel meer. Ik zit al 
jaren in een rolstoel en ben daardoor afhankelijk 
van anderen, maar natuurlijk is het mooi om 
goede paarden gefokt te hebben.”

Volgt u het succes van Allstar B?
“Ik wist nu dat hij op de Wereldruiterspelen liep, 
omdat het KWPN belde. Ik heb de wedstrijd van 
afstand gevolgd. Het is prachtig dat mijn 
fok product goud won, een moment dat ik niet 
meer vergeet.”

Rosalind Canter: 
 “ Allstar B is topgefokt 

als springpaard met 
genoeg bloed om 
goed te galopperen in 
de cross.”

JEANNETTE CHARDON 
In Tryon was het voor Jeannette Chardon een speciale ontmoeting met Allstar B. 
De dochter van IJsbrand Chardon rijdt zelf ook op driesterrenniveau eventing 
met Vienna (v.Romeo B), een merrie die uit dezelfde moeder komt als Allstar. 
“Vienna is een geweldig paard”, vertelt Jeannette. “Ze gaat echt voor mij door 
het vuur. Naast Vienna hebben we ook nog een Entertainer en een Bustique uit 
dezelfde moeder. De Entertainer is nu vijf en heeft afgelopen jaar een veulen van 
Connect gehad. Ik verwacht echt veel van die merrie, ze springt net als Vienna 
overal overheen en heeft een topkarakter. Ze zijn allebei heel alert en gefocust 
op hun werk. De Bustique is een ruin, die is wat brutaler en een beetje 
ondeugend, maar springt ook heel apart. Alle drie willen ze altijd naar de 
overkant”, vertelt de amazone enthousiast.

“Tegenwoordig fok ik niet 
veel meer, maar natuurlijk 
is het mooi om goede 
paarden gefokt te 
hebben!”
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Wat betekent Allstar voor jouw sportieve 
carrière? 
“Allstar B betekent alles voor mij. Ik heb altijd heel 
veel vertrouwen gehad in Alby en ook wel geweten 
dat we het konden. Zelf ben ik van nature best 
rustig en heb ook wel een gebrek aan zelfvertrou-
wen gehad, maar dat heb ik overwonnen. Ik geloof 
nu in mijn eigen kunnen op mijn manier, al zal ik 
dat nooit van de daken schreeuwen.”

Hoe ziet jullie toekomst er uit? 
“Allstar B geniet nu een paar maanden van een 
welverdiende vakantie, daarna gaan we hem 
voorbereiden op Badminton 2019. Mijn droom is 
om met Allstar B naar de Olympische Spelen te 
kunnen, maar het is nog een lange weg tot dan.” •

Vervolg Rosalind Canter
Hoe is Allstar B in jouw leven gekomen?
“Zijn eigenaresse Caroline Moore kocht hem 
oorspronkelijk om er zelf mee te rijden, maar toen 
zij coach werd bij de Engelse Junioren hield ze te 
weinig tijd over om hem zelf te starten en mocht 
ik hem gaan rijden. Ik ben haar enorm dankbaar, 
ze is zelf heel druk en geen standaardeigenaar, 
maar ze heeft er altijd alles aan gedaan zodat ik 
Allstar kon blijven rijden.”

Wanneer had je voor het eerst het idee dat jij 
en Allstar mee konden doen met de top?
“Zijn eigenaresse Caroline was er altijd voor me en 
heeft altijd alle vertrouwen gehad en geroepen dat ik 
de beste was. Het ging ook al lang best heel goed, 
maar toen Chris Bartle kwam om te trainen met het 
Engelse team, heeft dat enorm geholpen. Ik had met 
Allstar altijd wat problemen om de controle te 
houden in de cross. Chris heeft mij geleerd om net 
iets anders te zitten, waardoor alles veel makkelijker 
werd. Daarnaast heeft hij mij heel veel vertrouwen 
gegeven en geleerd nog meer te vertrouwen op mijn 
paard. Ik heb mijn taak, mijn paard heeft zijn taak. ” 

ROSALIND CANTER
Rosalind Canter (’86) groeide op op de boerderij van haar familie in het Engelse 
graafschap Lincolnshire. In haar jeugd was ze net als haar twee zussen actief op 
de lokale ponyclub. Haar eerste paard Silver Curtis, was van oorsprong niet het 
meest geschikte paard, maar leerde haar veel en werd later een geweldig paard 
voor Ros waarmee ze haar eerste grotere wedstrijden reed. Na een studie 
sportwetenschappen, koos de amazone voor een carrière in de eventing. Ze 
werkte vier jaar voor de bekende Judy Bradwell voordat ze op haar thuisbasis 
zelf verder ging. Thuis wordt Ros ondersteunt door haar ouders en runt ze, 
samen met haar moeder Heather, de stal. Al jaren presteert de kleine amazone 
zeer sterk op grote wedstrijden. In 2017 werd ze voor het eerst geselecteerd 
voor het Britse team. Op het EK in het Poolse Strzegom werd ze met Allstar B 
individueel vijfde en won ze goud met het Engelse team. In 2018 volgde het 
fantastische team- en individuele goud op de Wereldruiterspelen in Tryon.

“Mijn droom is om met 
Allstar B naar de 
Olympische Spelen te 
kunnen.”
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