
70 KWPNMagazine 1 — januari 2021

 Volbloeden

De invloed van 
Bay Ronald xx en 
Precipitation xx 

De inzet van volbloedhengsten heeft de hedendaagse sportpaardenfokkerij naar een hoger niveau getild. In dat kader is 

de invloed van de hengsten Bay Ronald xx en Precipitation xx opvallend, niet alleen op de springpaardenfokkerij maar 

ook voor wat de dressuurpaardenfokkerij betreft. Zo komt eerstgenoemde in de pedigree van de volledige top 10 van de 

WBFSH Showjumping Sire Ranking voor.

Tekst: JENNEKE SMIT — Beeld: JACOB MELISSEN E.A.

In eerste instantie lijkt het misschien niet zo rele-
vant om terug te blikken op de invloed van de in 
1893 geboren Bay Ronald xx en de in 1933 geboren 

Precipitation xx, maar ze hebben nog steeds effect 
op de hedendaagse fokkerij. Zeker omdat deze twee 
volbloedlijnen vaak gekruist worden en ze zich beide 
hebben ontwikkeld tot steunpilaar van de fokkerij.

Bay Ronald xx
Op de springpaardenfokkerij is de invloed van Bay 
Ronald xx (Hampton xx x Galliard xx) groot. Dat 
blijkt onder meer uit het feit dat de hengsten uit de 
complete top 10 van de WBFSH Sire Ranking van 2020 
zijn bloed voeren. Daarmee is Bay Ronald xx terug te 
vinden achter de topverervers Chacco-Blue, Diamant 
de Semilly, Toulon, Mylord Carthago, Casall, Berlin, 
Kashmir van Schuttershof, Cardento, Nabab de Rêve en 
Diarado, die allen ook binnen de KWPN-paardenstapel 
sterk vertegenwoordigd zijn. Bay Ronald xx kwam 
in 1893 in de stallen van Leybourne Grange Stud in 
het Engelse Maidstone ter wereld. Hij was laat in het 
seizoen geboren en bleef wat klein, waardoor de kopers 
niet voor hem in de rij stonden tijdens een veiling in 

Doncaster. Voor 500 Engelse ponden kwam hij na de 
veiling als jaarling in handen van Sir Leonard Brassey, 
die veel vertrouwen in hem had. Op de renbaan pres-
teerde Bay Ronald xx wel bovengemiddeld, maar was hij 
geen uitschieter. Hij nam deel aan 26 races en behaalde 
vijf overwinningen, waaronder twee in Newmarket. Hij 
kon geen afstanden langer dan 2400 meter aan, terwijl 
zijn vader Hampton xx juist een stayer was die op 
langere afstanden tot 4000 meter uitblonk. 

Geringe kansen
Gezien zijn prestaties op de baan en kleine postuur 
lag het niet direct voor de hand dat Bay Ronald xx een 
eersteklas vererver zou worden. Na zijn sportloopbaan 
kwam hij op de Preston stoeterij in Aylesford, dichtbij 
zijn geboorteplaats Maidstone in Kent, ter dekking. 
Hij dekte in Engeland nooit meer dan twintig merries 
per jaar en velen daarvan waren van twijfelachtige 
kwaliteit. Toch bracht Bay Ronald xx een aantal zeer 
getalenteerde, goed ontwikkelde nakomelingen. Aan 
het einde van het dekseizoen van 1905 is Bay Ronald 
xx voor 5.000 euro verkocht aan een syndicaat van 
fokkers in Frankrijk. Hij kwam daar op de stoeterij van 
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De volledige toptien van de WFBSH Sire ranking van de 
springhengsten voert het bloed van Bay Ronald xx, zo ook de als 
achtste genoteerde KWPNerkende hengst Cardento die in de sport 
onder Peter Eriksson tot grote prestaties kwam.
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Prominente 
dressuurverervers zoals Ferro 
(foto), Jazz, Florestan en 
Fidermark voeren het bloed 
van Participation xx. Met 
name de bloedlijnen van 
Ferro en Jazz zijn veelvuldig 
succesvol samengebracht.

Stempelhengst Jazz, hier met 
Kirsten Beckers, is één van 
de vele succesvolle verervers 
met zowel de genen van Bay 
Ronald xx als Participation 
xx in zijn pedigree. Hij 
heeft zich ontwikkeld tot 
steunpilaar voor de KWPN 
dressuurfokkerij.
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Jan Greve:
"Het gebruik van volbloed in de 

sportpaardenfokkerij moet je zien als het 
gebruik van zout bij het koken: in gedoseerde 

portie is het een echte smaakmaker!"

de Franse ingenieur, paardenfokkerijdeskundige en 
publicist Chérie Halbronn te staan. In 1907 is hij daar 
op veertienjarige leeftijd overleden. Op dat moment 
had niemand in de gaten dat de volbloedfokkerij een 
groot verlies had geleden. Dat besef kwam pas toen, 
zijn wellicht beste zoon, Bayardo xx ook op jonge leef-
tijd overleed. Wat er gebeurd zou zijn als vader en zoon 
langer geleefd zouden hebben, is een niet te beant-
woorden vraag, maar zeker is dat Bay Ronald xx een 
mooie erfenis in de vorm van zijn zonen Macdonald II 
xx, Dark Ronald xx en Bayardo xx heeft achter gelaten.

Springfokkerij
In de sportpaardenfokkerij heeft Bay Ronald xx met zijn 
meest invloedrijke zonen Bayardo xx en Dark Ronald 
xx, evenals zijn kleinzonen Teddy xx en Son-in-Law xx, 
lijnen opgezet waardoor hij in 2021 nog steeds invloed-
rijk is. Zo is de in 1911 geboren Son-in-Law xx (Dark 
Ronald xx x Matchmaker xx) terug te vinden achter de 
Franse volbloed Rantzau xx, die onder meer als vader 
van stempelhengst Cor de la Bryère bekend staat. Met 
gekeurde zonen als Caletto I en II, Corrado I, Calypso I 
en II, Corland en Calando I heeft deze Franse vererver 
zijn naam gevestigd. De huidige WBFSH Sire Ranking-
leider Chacco-Blue voert zelfs driemaal het bloed 
van Cor de la Bryère en daarmee ook Bay Ronald xx. 
Son-in-Law xx is ook terug te vinden achter de volbloed 
Cottage Son xx, die in de pedigree van verervers als 
Capitol I, Lord, Corrado I en G.Ramiro Z opduikt. 

Capitol I
Het is interessant om te kijken naar de grote invloed 
van de stempelhengst Capitol I (Capitano x Maximus), 
één van de meest prominente steunpilaren van de 
Holsteiner-fokkerij. Hij voert namelijk niet alleen via 
vaders- maar ook moederskant terug op Bay Ronald 
xx. Via onder meer zijn veelvuldig ingezette zonen 
Cardento, Indoctro, Cento, Cassini I en II en Carthago 
heeft Capitol I een grote bijdrage aan de fokkerij gele-
verd. Stuk voor stuk voeren deze Capitol I-zonen meer-

dere malen het bloed van Bay Ronald xx. Ook duikt hij 
op achter invloedrijke volbloedhengsten als Ladykiller 
xx, de vader van onder meer Landgraf I en Lord, 
Koridon xx - die als moedersvader van Nimmerdor 
invloedrijk is -, Lucky Boy xx en Abgar xx. Deze heng-
sten hebben allen hun waarde bewezen voor de KWPN-
fokkerij en door hun inzet zijn de genen van Bay Ronald 
xx wijdverspreid in de hedendaagse sportpaarden-
fokkerij. Ook in de dressuurfokkerij is het bloed van 
Bay Ronald xx ruim voorhanden, zo duikt hij onder 
meer op achter invloedrijke verervers als Weltmeyer, 
Donnerhall, Lauries Crusador xx en Werther. Daarmee 
staat hij aan de basis van diverse vooraanstaande Duitse 
hengstenlijnen.

WFFS-verdachte
Zijn roem heeft ook een keerzijde, want nadat het 
WFFS-virus aan bekendheid won kreeg de veelvuldig 
in pedigrees voorkomende Bay Ronald xx al snel de 
zwartepiet toegespeeld. Op initiatief van het Trakehner 
Verband, Westfalen en Oldenburg heeft VIT, het bedrijf 
dat voor de grote Duitse stamboeken de stamboekhuis-
houding en fokwaardenschatting verzorgt, onderzoek 
gedaan naar de oorsprong van dit Warmblood Fragile 
Foal Syndrome. Het VIT vond bij het uitzoeken van 
2000 pedigrees van WFFS-positieve paarden maar twee 
overeenkomstige voorouders; Bay Ronald xx en zijn 
zoon Dark Ronald xx. De Amerikaanse wetenschapper 
Nena Winand weerlegde dit echter, en zocht uit dat 
voorouders van Bay Ronald xx in de vroege jaren van 
1800 ook al WFFS-dragers waren. Volgens haar gaat de 
genmutatie terug op Arabieren die op hun beurt aan de 
basis stonden van het Engelse volbloed.

Precipitation xx
Een andere invloedrijke volbloed is Precipitation xx 
(Hurry On xx x Bachelor’s Double xx), die in 1933 werd 
geboren bij Lady Zia Wernher in Groot-Brittannië. Zijn 
sportloopbaan kwam vanwege een blessure pas laat 
op gang, maar was daardoor niet minder succesvol. 
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Furioso II
Als belangrijk doorgeefluik van de genen van Precipitation xx 
verdient stempelhengst Furioso II aandacht. De in 1965 geboren 
hengst werd gefokt uit de Franse merrie Dame de Ranville (v.Ta-
lisman) en werd door Georg Vorwerk naar Oldenburg gehaald, 
waar hij van 1968 tot 1985 ter dekking stond. Daar bediende hij 
op natuurlijke wijze enorme aantallen merries. In de maanden 
mei, juni en juli dekte de Furioso xx-zoon meerdere malen per dag 
en verblufte hij zijn eigenaren door per seizoen tot 450 merries te 
bedienen. Vervolgens is Furioso II verhuurd aan Zangersheide, waar 
hij in 1986 stierf. Hij bleek niet alleen uitstekend te bevruchten, 
maar ook te fokken: hij behoort tot ’s werelds beste sportpaarden-
leveranciers. In de dressuur fokkerij is Precipitation xx via Furioso 
II en dienst volle broer Mexico terug te vinden achter prominente 
ver ervers als Ferro, Negro, Rousseau, Blue Hors Zack en Ampère. 
Evenals via waardevolle hengsten als Purioso, Cocktail, Jazz, 
Florestan, Fidermark en Fidertanz. Ook in de springpaarden fokkerij 
heeft Furioso II zijn sporen nagelaten. Alleen al via zijn zonen For 
Pleasure en Voltaire is zijn invloed zeer groot. Hij kon als halfbloed-
hengst duidelijk bijdragen aan de omvorming van werkpaard naar 
sportpaard en ontwikkelde zich tot een ware stempelhengst. 

Via Furioso II en diens vader Furioso II is de keurhengst Le Mexico (foto) een belangrijk doorgeefluik van de genen van de invloedrijke volbloed 
Precipitation xx gebleken.

Zo behaalde hij uit een totaal van tien starts 
maar liefst zeven overwinningen, waaronder 
in de prestigieuze Ascot Gold Cup en de King 
Edward VII Stakes. Precipitation xx heeft 
zowel voor de renpaard- als warmbloedfokkerij 
zijn meerwaarde bewezen. Met name via zijn 
zoon Furioso xx heeft de in 1957 gestorven 
Precipitation xx invloed op de dressuurpaar-
denfokkerij. In tegenstelling tot zijn vader was 
Furioso xx geen succesvolle racer, hij verscheen 
21 keer aan de start en wist niet tot een over-
winning te komen. Als vererver boekte hij wél 
succes. Zo bracht hij in directe lijn het bekende 
springpaard Lutteur B, die in 1964 individueel 
goud won op de Olympische Spelen van Tokyo 
onder het zadel van Pierre Jonquères d’Oriola. 
Furioso xx’ bekendste zoon Furioso II heeft zijn 
waarde in de warmbloedfokkerij ruimschoots 
bewezen, evenals diens volle broer Mexico die 
we in Nederland vooral kennen als de vader van 
de verdienstelijk verervende Le Mexico. 
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Succescombinatie
Met name de bloedlijnen van Ferro en Jazz zijn veelvuldig samen-
gebracht in de moderne dressuurpaardenfokkerij en daarmee is 
er ingeteeld op Precipitation xx. Bij topvererver Jazz duiken ook 
de genen van de invloedrijke Bay Ronald xx op, aangezien zijn 
moedersvader Ulster een zoon van Nimmerdor is. Nimmerdor is op 
zijn beurt een kleinzoon van de volbloed Koridon xx, die teruggaat 
op Bay Ronald xx. Dit is onder meer ook het geval bij prominente 
dressuurverervers als Rousseau en Vivaldi. Laatstgenoemde heeft 
bovendien de reeds ingeteelde Jazz als moedersvader. Bay Ronald 
xx en Participation xx zijn anno 2021 nog altijd sterk vertegenwoor-
digd in de sportpaardenfokkerij en worden veelvuldig meerdere 
malen, al dat niet gecombineerd, aangetroffen in pedigrees van 
succesvolle sport- en fokpaarden. Het dubbel vastleggen van het 
bloed van Bay Ronald xx en Participation xx versterkt hun invloed.

Smaakmaker
Dat Bay Ronald xx en Participation xx zo invloedrijk zijn, onder-
streept het belang van een volbloed, stelt specialist Jan Greve. “Ik 
las laatst een artikel waarin geschreven werd dat er zo weinig van 
de volbloed in de prestatiefokkerij is overgebleven. En dat het niet 

uit zou maken of een volbloedhengst die wordt 
ingezet voor de warmbloedfokkerij zelf tot 
sportief succes -al dan niet op de renbaan- was 
gekomen. Daar ben ik het niet mee eens, want 
volbloeden hebben al decennialang een heel 
belangrijke invloed op onze sportpaarden-
fokkerij. Alleen je moet weten waarom je een 
volbloed gebruikt. Dat moet je namelijk zien 
als het gebruik van zout bij het koken. Een hele 
lepel vol met zout is niet lekker, maar in een 
kleinere portie is het een echte smaakmaker. 
Daar kunnen we niet zonder! Je gebruikt een 
volbloed voor een aantal specifieke eigenschap-
pen, en dat werkt generatielang door. Dan gaat 
het om de intelligentie, hardheid, energie en 
werklust. Dat soort eigenschappen zijn nu nog 
steeds doorslaggevend.” •

‘Hengst van de Eeuw’ Nimmerdor, hier onder wijlen Bert Romp, brengt via zijn moedersvader Koridon xx de genen van de 
invloedrijke volbloed Bay Ronald xx in en is daarmee een belangrijk doorgeefluik geworden.
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