
GESIGNALEERD

Het kan dus bijzonder lopen met een 
fokproduct. Want toen Antonio 
Hassing zijn kleine veulentje van 
Lord Z uit de toen 23-jarige merrie 

Camantha (pres pref, Notaris x Nimmerdor) 
eens een paar maanden had aangekeken, leek 

het er toch echt niet op dat dat vosje ooit groot 
genoeg zou worden om goed geld op te brengen. 
Nu, op tienjarige leeftijd, springt dat ‘pony’tje’ 
echter de sterren van de hemel, wint hij 
regelmatig op het allerhoogste niveau en is het 
mede dankzij hem dat zijn ruiter Kent Farring-
ton nu bovenaan de wereldranglijst staat.

Uitzondering op de regel 
Peter Rinkes, Drentse fokker van het jaar 2012, 
heeft de moeder van Creedance, Camantha, een 
jaar of vijftien in bezit gehad. “Ik kocht haar als 
veulentje samen met een halfzus, Bantha, een 
Ronald-merrie uit dezelfde Nimmerdor-moeder. 
Dat is het lijntje waar Orion Fortuna uitkomt”, 
vertelt Rinkes. Creedance’s grootmoeder 
Samantha is de overgrootmoeder van de goed- 
gekeurde hengst Orion Fortuna (Burggraaf x 
Furore). “De merrie was niet zo groot, 1.58m 
slechts”, vervolgt Rinkes. “Maar ze heeft heel 
goed gefokt. Ze gaf hele vlugge paarden met veel 
souplesse, inzet en veel vermogen. Ondanks 
haar kleine maat gaf ze dus wel heel veel 
vermogen door. En ze heeft bij mij altijd 
paarden met voldoende maat gefokt. Maar ik 
gebruikte ook grote hengsten zoals Burggraaf. 
Haar nakomelingen waren altijd helder en fris. 
Geen sufferds zeg maar. Er zijn veel goede 

Een uitzondering op de regel, zo kan Creedance van Kent Farrington gerust worden 
genoemd. Klein, ontzettend heet, oncontroleerbaar en geboren uit een oude merrie; 
feiten die de kans heel klein maakten dat het vosje ooit uit zou groeien tot een 
wereldtopper. Maar dankzij zijn neus voor kwaliteitsvolle springpaarden nam Kent 
Farrington Creedance onder zijn hoede en dankzij zijn enorme aanpassingsvermogen 
wist hij hem te laten ontpoppen tot de topper die hij nu is.
TEKST: DINETTE NEUTEBOOM • BEELD: DIRK CAREMANS
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Creedance wint 
regelmatig op het 
allerhoogste niveau en 
mede dankzij hem staat 
zijn ruiter Kent 
Farrington nu bovenaan 
de wereldranglijst. 
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GESIGNALEERD

paarden uit dat lijntje gekomen. Wij hebben er 
bijvoorbeeld drie goede Burggraafs uit, die 
allemaal 1.40m hebben gelopen.” Toch besloot 
Rinkes Camantha te verkopen. “Ik verkocht de 
merrie toen ze zeventien of achttien jaar oud 
was. Ik had er al een heel stel nakomelingen van 
en ik geloof meestal niet zo in die oudere 
merries. Gemiddeld genomen brengen jongere 
merries volgens mij veel betere nakomelingen 
dan oudere merries. In de draverswereld is 
bijvoorbeeld bekend dat de meest succesvolle 
paarden de eerste veulens van een merrie zijn. 
Ik denk dat het net als bij mensen is. Er zijn veel 
meer risico’s wanneer een vrouw op oudere 
leeftijd zwanger wordt. Maar Creedance is dus 
weer een uitzondering op die regel. Hij bewijst 
dat een oudere merrie met een oudere hengst 
dus toch nog een heel goed veulen kan brengen.”

Pony
Een paar jaar nadat Rinkes Camantha verkocht 
had, kwam ze op het pad van Antonio Hassing. 
“Ik heb de merrie drachtig gekocht van Marcel 
Borger. De bloedvoering stond mij wel aan. Ik 
ben altijd gek geweest van Notaris en het was 
een prestatiemerrie. Ze was 22 toen ik haar 
kocht en was drachtig van Lord Z.” Het kleine 
vosveulentje dat het volgende jaar geboren werd, 
was mooi, maar erg klein. “Creedance was een 
heel mooi veulentje, alles zat erop en eraan. Het 
was een helder wakker ding en hij was heel los in 
zijn lijf. Maar als je ’m hier in het land zag lopen, 
was het net zo’n ponyveulen. Hij had in alles te 
weinig formaat”, herinnert de hoefsmid uit 
Steggerda zich. “Ik zeg altijd dat je je eigen kop 
moet volgen, maar over Creedance zei iedereen 
van wat moet je nou toch met die pony? En dat 
dacht ik zelf eigenlijk ook wel. Ik zag er toen niet 
zoveel heil in om hem op te gaan fokken. Die 
blijft veel te klein, dacht ik. En als ik hem wel 
opfok, dan heb ik hem als driejarigeop stal en 
dan kan ik hem ook niet verkopen. Als ik had 
geweten dat hij zo goed kon springen, had ik 
hem misschien wel in de opfok gehouden, maar 
achteraf is het altijd makkelijk praten. Ik kwam 
er pas achter dat het een echte goeie was toen hij 
al bij Farrington was.” 
Dat Creedance niet de simpelste was, was 
Hassing al wel eerder bekend. “Ik wist al wel dat 
hij al meerdere adressen gehad had en dat hij niet 
makkelijk was. Niels Mulder en Roel Koopmans 
hebben hem gehad en hebben hem een poosje in 
Frankrijk laten rijden. Maar hij was eigenlijk bijna 

niet te rijden, zo heet was hij. Bij Kent Farrington 
is het kwartje pas echt gevallen.”
Farrington kocht de toen zevenjarige ruin bij 
Stephex Stables van Stephan Conter in België. De 
Zweedse Petronella Andersson reed Creedance 
daar al enkele maanden alvorens Kent Farrington 
hem kwam proberen. Maar Creedance was nog 
steeds een wildebras, ondanks al het werk dat 
Andersson al in hem had gestopt. “Hij was 
ontzettend heet toen ik hem kocht”, herinnert 
Farrington zich. “Maar dat is hij nog steeds”, 
lacht de Amerikaan. “Hij was heel groen, heel 
gevoelig en had nog niet veel ervaring, maar ik 
wist direct dat het wel eens een hele speciale zou 
kunnen zijn. Hij is altijd voorzichtig en altijd een 
winnaar, maar in het begin was hij gewoon 
oncontroleerbaar en overgevoelig. Hij is als een 
Jack Russel in de ring. Het heeft me een hele tijd 
gekost om het allemaal op de juiste plek en onder 
controle te krijgen, maar vorig najaar begon het 
erop te lijken. Creedance is sindsdien een stuk 
constanter geworden en is nu gewoon één van 
mijn toppaarden.”

Kent Farrington: 
“Hij was heel 

groen, heel 
gevoelig en had 

nog niet veel 
ervaring, maar 

ik wist direct dat 
het wel eens een 
hele speciale zou 

kunnen zijn.”

Als veulen bleek 
Creedance al een echte 
vechter te zijn toen hij 
herstelde van een 
scrotale hernia.
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Allergie voor het hout
Creedance heeft het laatste jaar veel gewonnen. 
Het was bijna elke maand wel een keer raak. Zo 
werd hij vorig jaar in juni tweede in de Grote 
Prijs van Rotterdam, won hij in augustus de 
Grote Prijs van het Zwitserse St. Moritz en was 
hij in september de winnaar van een dikke 
rubriek tijdens de LA Masters in Los Angeles. In 
november won hij de Grote Prijs in het Cana-
dese Toronto en in december was hij de beste in 
de Grote Prijs van Genève. Na een korte pauze 
zette hij zijn zegetocht voort in 2017 in 
Wellington, Florida. Tijdens het Winter 
Equestrian Festival wist Farrington met 
Creedance in de zware zevende week de WEF 
Challenge te winnen. Een paar weken later 
demonstreerde Creedance hoe dun de lijn tussen 
gek en geniaal is. In de vijfsterren Grote Prijs, 
die in Wellington traditiegetrouw op zaterdag-
avond onder kunstlicht wordt verreden, stopte 
hij voor de open sloot waardoor Farrington er 
middenin belandde. Waarschijnlijk maakte zijn 
allergie voor het hout hem niet alleen super 
voorzichtig, maar ook een beetje bang voor het 
glinsterende water. Een week later moest hij 
weer aantreden onder het kunstlicht en werd 
zijn enorme voorzichtigheid beloond, Creedance 
werd derde in de Grote Prijs. “Creedance is nog 
steeds heel erg groen, hij heeft nog niet veel 
ervaring. Maar hij is een serieus springpaard. 
Als ik zijn energie goed weet te managen, dan is 
het een hele speciale”, aldus Farrington. En dat 
blijkt wel, want ook na Wellington bleef 
Creedance succesvol. Hij won de Global Champi-
ons League teamwedstrijd in Miami en werd 
eind april tweede in Shanghai.

Genieten
Helaas heeft Hassing Camantha na de geboorte 
van Creedance niet meer drachtig kunnen 
krijgen. “Ik heb Creedance en zijn moeder toen 
als span aan Van de Lageweg verkocht. Mense 
Toering heeft ook nog geprobeerd Camantha 
weer drachtig te krijgen, maar ook hem lukte 
het niet. Creedance is via Mense Toering en 
Erwin Barendrecht bij Niels Mulder en Roel 
Koopmans terechtgekomen, waarna hij dus via 
Frankrijk bij Stephex aan Kent Farrington werd 
verkocht.”
Ondanks het feit dat Hassing Creedance zelf 
niet lang heeft gehad, geniet hij van zijn 
successen. “Ik vind het geweldig dat het zo goed 
met hem gaat. Ik ben een echte fokker, ik geniet 
van de fokkerij. En dan is het hartstikke mooi 
als je een fokproduct hebt dat het zo goed doet. 
Je moet een beetje gek wezen voor de fokkerij, 
want je hebt genoeg met teleurstellingen te 
maken. Je hebt er eentje die het niet wordt of 
een goeie gaat dood. Je moet een lange adem 
hebben voordat het allemaal een keertje op de 
juiste plek valt, zeg ik altijd. Ik heb nu ook een 
heel mooi veulen, dat vind ik echt een hele 
aparte. Maar of het een goeie wordt, dat weet ik 
niet. Het is gewoon een beetje het geluk en waar 
ze terechtkomen.” •

VECHTER
Het had niet veel gescheeld of Creedance was 
er al op jonge leeftijd niet meer geweest. “Op 
een dag zag ik hem in de wei liggen. Ik dacht 
dat hij gewoon aan het slapen was, maar na 
een uur lag hij er nog”, vertelt Antonio 
Hassing. “Toen we gingen kijken kwamen we 
erachter dat hij helemaal niet fit was en 
hebben we de veearts gebeld. Het bleek dat hij 
een scrotale hernia had en geopereerd moest 
worden. Die operatie zou veel geld gaan kosten 
en aangezien Creedance zo klein was, leek hij 
dat geld nog niet helemaal waard. We hebben 
een second opinion laten doen in Wolvega en 
die kwamen tot dezelfde conclusie. Zij zeiden 
echter dat we ook konden kiezen om hem de 
volgende dag te castreren. Maar dan moest hij 
wel zelf de nacht doorkomen en die kans leek 
niet heel groot. Het was dus best spannend. 
Maar Creedance bleek toen al een echte 
vechter te zijn, want hij kwam de nacht door, 
werd gecastreerd en herstelde volledig.”

Antonio Hassing: 
“Hij was eigen-
lijk bijna niet te 
rijden, zo heet 

was hij. Bij Kent 
Farrington is het 
kwartje pas echt 

gevallen.”

Farrington kocht de 
toen zevenjarige ruin bij 
Stephex Stables van 
Stephan Conter in 
België: “Als ik zijn 
energie goed weet te 
managen, dan is het een 
hele speciale.”
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