
Het kost meerdere generaties voordat er 
een succesvolle fokstam op stal staat 
en dat wordt duidelijk aan de keuken-

tafel in Loosbroek, waar de familie een 
melkveebedrijf combineert met een uit de hand 
gelopen paardenhobby. De fokkerij is inmiddels 
een aparte tak en neemt niet alleen qua 
aantallen serieuze vormen aan. Zo’n 25 
fokmerries bezetten de Noord-Brabantse 
stallen, alleen dit jaar al brachten zij zo’n 20 
veulens voort. Met nog wat jonge sportpaarden 

om het huis en de 
opfokpaarden elders, 
stopt de teller bij zo’n  
70 paarden.

Wiesje
Het grootste deel van de 
fokkerij is gestoeld op 
Wiesje. Een in 1957 
geboren Groninger- 
merrie, afstammend van 

Majesteit Hendrik en op tweeënhalfjarige 
leeftijd aangeschaft door de destijds 23-jarige 
Gerard Gijsbers. “Wiesje was mijn eerste paard 
en ik zag meteen dat het een goede merrie was. 
Wiesje was zeker voor die tijd een moderne 
Groninger en had veel werklust. Ze werd ingezet 
voor het werk op het land en we moesten de 
teugels altijd goed vasthouden, want ze bleef 
maar gaan. Dat was een pluspunt van die merrie 
en die werklust heb je nog steeds nodig”, vertelt 
de inmiddels 82-jarige Gerard over de merrie die 
op driejarige leeftijd ster werd. Aan andere 
predicaten wordt niet gedacht op dat moment, 
het werk op het land heeft voorrang.

Energie
De scherpte van stammoeder Wiesje is goed 
bewaard gebleven. Op het WK Jonge Dres-
suurpaarden wordt de energie van Hermès 
uitgebreid besproken in het jurycommentaar. 
“Hermès heeft een duidelijk zichtbare bereid-
willigheid om te blijven lopen en zichzelf te 

Waar voor sommigen de bronzen WK-medaille van de KWPN-
hengst Hermès misschien als een verrassing kwam, geldt dat niet 
voor zijn fokkers. De Easy Game-zoon is het resultaat van bijna  
60 jaar bevlogen fokkerij en is zeker niet het enige succespaard  
dat het levenslicht zag in de stallen van de familie Gijsbers uit 
Loosbroek. 
Tekst: STEEF ROEST —   Beeld: DIRK CAREMANS

 De fokkerij van

Familie 
Gijsbers

Gerard Gijsbers: 
 “ Die werklust was een groot 

pluspunt van Wiesje en die 
scherpte heb je nog steeds 
nodig.”
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blijven dragen, dat is zo belangrijk in deze 
sport”, stelde juryvoorzitter Isobel Wessels na 
afloop van een fantastische finaleproef, waarin 
de hengst alles gaf wat hij op dat moment in 
huis had. “Uit de stam van Wiesje hebben ze 
allemaal een topkarakter. Daar komen geen 
luie paarden uit. Ze zijn eerlijk en blijven altijd 
lopen. Voor de sport vind ik het fijner dat je ze 
eerder een keer moet afremmen dan dat je er 
aan moet rijden”, vervolgt Elcke Govers, de 
vriendin van Gerards zoon Ad.

Stuk minder mans
Terug naar Wiesje. Naast haar werk op het land 
wordt zij ook ingezet voor de fokkerij en één van 
de nakomelingen die zij brengt is Lady. Een 
Doruto-dochter die van grote betekenis blijkt 
voor de stam. Gerard: “Doruto was een stuk 
minder mans dan de Gelderse en Groninger-
paarden van destijds. Men zei ons: ‘Laat je zo’n 
goede merrie dekken met die hit?’ We vonden 
dat Doruto een merrie met front moest hebben 

en dat had Wiesje wel. Uiteindelijk is het 
helemaal goed gekomen met Doruto. Hengsten 
gaf hij niet zoveel, maar wel goede merries en 
veel internationale dressuurpaarden.”

Vruchtbare merrie
Waar Wiesje nog fungeert als werkpaard, wordt 
Lady meer ingezet voor de fokkerij. De 
prestatiemerrie leidt een vruchtbaar leven. Ze 
brengt tot haar dood op 25-jarige leeftijd 
zestien nakomelingen, waarvan vooral de 
Chronos-dochters Janny en Lady II in de 
fokkerij opvallende prestaties leveren. De 
preferente Janny geeft maar liefst vijf merries 
die keur of elite zijn. In combinatie met Jazz 
brengt zij de door Ivanka Nuijten in de Grand 
Prix gestarte Mister Zeb. T.Movistar ging 
onder Carl Hester van start in de Intermediaire 
II en deze AES-goedgekeurde Jazz-zoon liet in 
Engeland zowel dressuur-, spring- en eventing-
paarden na. 
In de fokkerij leveren Janny’s dochters 

In het Noord-Brabantse 
Loosbroek heeft de 
familie Gijsbers een 
melkveebedrijf en fokken 
zij jaarlijks zo’n 20 
veulens. Eén van de 
fokmerries is Ukkie, met 
dit jaar een veulen van 
Incognito aan de voet.
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bovengemiddelde 
prestaties. Wanny (elite 
EPTM-dres PROK van 
Kennedy) gaf Bronte 
Watsons internationale 
Grand Prix-paard Clever 
Boy (v.Vivaldi). Elitemer-
rie Vanity (v.Jazz) levert 
het Lichte Tour-paard 
Chinski (v.Tuschinski) en 
mocht zeer recent het 

prestatiepredicaat in ontvangst nemen. Ukkie 
(v.Jazz) heeft vier dochters met een exterieur-
predicaat, waaronder hengstenmoeder Bukkie. 
Via de hengsten Democraat en Planeet gaat 
ook het Grand Prix-paard Cristall’s Il Divo  
(v.Gribaldi) terug op Lady. 

Drie keer prestatie op rij
Lady II, de andere Chronos-dochter, verkrijgt 
haar prestatiepredicaat door het leven te 
schenken aan twee Z-dressuurpaarden, een 
ZZ-Zwaar-paard, een internationaal Junioren-

paard en een Lichte Tour-paard. Haar dochter 
Ulinda (v.Jazz) is eveneens prestatie. Hoewel de 
Gijsbers door de jaren heen 47 merries met een 
exterieurpredicaat hebben gefokt, valt op dat 
een deel van de fokmerries die hen het meeste 
hebben gebracht op de keuring niet in aanmer-
king kwamen voor het sterpredicaat. Dat begint 
bij de Doruto-dochter Lady, vervolgt met 
Chronos-dochters Janny en Lady II en ook 
Ulinda (v.Jazz) is een stamboekmerrie. 
“Als fokker moet je wat eigenwijs zijn en soms je 
eigen kop volgen. Ulinda was heel nauw verwant 
aan Ukkie; hun moeders waren volle zussen. 
Naar ons idee waren het gelijkwaardige paarden. 
Ukkie werd reservekampioen op de Centrale 
Keuring in Veghel en stond achtste op de NMK. 
Ulinda kwam volgens de jury tekort om ster te 
worden. Wij zagen er wel wat in en zijn er ook 
mee doorgegaan. Als je alle merries opruimt die 
niet in aanmerking komen voor het sterpredi-
caat ga je de mist in. Je kunt het zelf anders zien 
en van mening verschillen met de jury. Wij 
waren ervan overtuigd dat dit wel goede 

Ad Gijsbers: 
 “ Hoe verder Hermès komt, 

hoe meer hij op begint te 
vallen; dat hoort wel een 
beetje bij de stam.”

59 jaar fokkerijervaring 
bracht de familie Gijsbers 
twee KWPN-hengsten, 
meerdere Grand Prix- 
paarden en verschillende 
goede keuringspaarden. 
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Bukkie
Uit keuringstopper Ukkie komt onder meer 
Bukkie. Deze keur preferente Flemmingh-doch-
ter slaagde met 80,5 punten voor haar EPTM en 
bracht twee KWPN-hengsten voort. “Gribaldi-
bloed past goed op deze merrie”, vertelt zoon 
Ad. “Hermès viel als veulen het meeste op. Hij 
kon zo gruwelijk lopen, dat leek meteen heel 
goed. Daarna heeft hij zichzelf moeten bewij-
zen. Hoe verder Hermès komt, hoe meer hij op 
begint te vallen. Dat hoort wel een beetje bij de 
stam, net als die enorme werklust die hij heeft.”

Trakehner-bloed
Buiten Hermès bracht Bukkie ook de KWPN-
hengst Johnny Cash (v.Bon Bravour) en de 
aangewezen King U.S. (v.For Gribaldi). Van 
Totilas gaf zij Maxima die via de Excellent 
Dressage Sales geveild werd en dat Gribaldi-
bloed is niet bepaald het enige Trakehner-bloed 
wat in deze stam voorkomt. “In de dressuur-
sport zien ze dat bloed graag. Ze hebben 
misschien niet het laatste voorbeen, maar wel 

paarden waren”, zegt Ad stellig.
Het geloof in Ulinda betaalt zich uit in een 
merrie die, door Grand Prix-paard Aswin en 
Lichte Tour-paard Brown Boy, op haar eerste 
twee nakomelingen prestatie wordt. Dat maakt 
dat de Sandreo-zonen drie keer op rij een 
prestatiemerrie op het papier hebben staan.

Minder keuringen
De laatste jaren gaan lang niet alle merries meer 
naar de stamboekkeuring. Hiervoor is een 
gebrek aan tijd de belangrijkste reden. ”We 
kunnen zelf wel de merries klaarmaken, maar 
dat kost gewoon teveel tijd naast ons zoontje 
Geert, het melkveebedrijf en de fokmerries. De 
stamboekkeuring is eigenlijk ook net wat te 
professioneel geworden. Een merrie moet er wel 
heel goed voorstaan wil ze ster worden. Veel 
kopers geven niet zoveel om de stamboekkeu-
ring. Tenzij de resultaten tegenvallen, dan levert 
dat soms vragen op. Als een merrie niet op de 
keuring is geweest, bestaat die discussie niet”, 
besluit Ad.

De keur preferente Bukkie 
(v.Flemmingh) schonk het 
leven aan de KWPN-
hengsten Hermès (v.Easy 
Game) en Johnny Cash  
(v.Bon Bravour). 
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de nodige ruimte. Er is een periode geweest dat 
de dressuurpaarden heel veel voorbeen 
moesten hebben, dat missen de Trakehners 
soms wel wat. Hermès was bijvoorbeeld als 
veulen heel goed, maar viel daarna minder op. 
Dat laatrijpe zien we wel vaker bij nakomelin-
gen van Wiesje.”

Josefien
De nalatenschap van Wiesje is niet het enige 
paard waar de familie op wedt. In 1979 
kochten zij op de markt in Hedel een vosveu-
len. Deze Vina (v.Lector) bracht van Chronos 
een ZZ-Licht-paard en een stermerrie. Haar 
belangrijkste nalatenschap is Josefien  
(v.Tolbert). Ook zij kwam zelf niet tot het 
sterpredicaat, maar werd door haar vijf 
dochters met een exterieurpredicaat met 
gemak preferent. Haar verhaal vervolgt met 
Peggy, een keur preferente prestatiemerrie van 
Holland. In combinatie met Hors la Loi II gaf 
zij het internationale springpaard Wesly en de 
in het 1.30m uitgebrachte Ukkepuk. Deze 
laatste liep met Elcke ook nog Lichte Tour en 
de inmiddels zeventienjarige ruin is nog steeds 
in de stallen van de familie Gijsbers te vinden. 
De vosruin bewijst zijn karakter door met 
Daphne van Venrooij nogmaals van het B naar 
het Z te gaan.

Springbloed
Van Peggy’s dochters dienen Verdi-dochters 
Chery (elite EPTM-spr PROK) en Diana de 
fokkerij. Zij worden grotendeels aangepaard met 
springhengsten, maar sinds de goedkeuring van 
Hermès en Johnny Cash gebruikt de familie 
graag hun eigen hengsten op deze merrielijn. 
“Die producten moet je in de baan laten zien, 
want een buitenstaander snapt daar helemaal 
niets van. Men ziet graag springbloed in een 
dressuurpaard, maar liever niet zo dichtbij. Voor 
de handel is een veulen van een springhengst 
veel commerciëler. Voor een veulenveiling is een 
dressuurveulen uit een Verdi-moeder ook niet 
interessant, dus moeten we ze zelf houden en 
het bewijzen. Wij vinden het leuk om veulens 
van onze zelfgefokte hengsten te hebben en we 
hebben niet zoveel merries waar we die twee 
hengsten op kunnen zetten.”

Veelzijdig
“Een springpaard moet voldoende kunnen lopen 
en een dressuurpaard met een goede galop moet 

FOKMERRIES
Nalatenschap Wiesje
  Ukkie elite pref PROK  (Jazz uit Janny van Chronos) veulen van Incognito, dragend van Ferdeaux
  Bregje stb (Johnson uit Janny van Chronos) veulen van Jay Destino, dragend van For Gribaldi
  Bukkie keur pref EPTM-dres (Flemmingh uit Ukkie van Jazz) dragend van Totilas
  Femke stb  (Amazing Star uit Ukkie van Jazz) veulen van Total U.S., dragend van United
  A Lady stb (Trento B uit Lady II van Chronos) veulen van For Gribaldi, dragend van Incognito
  Fransien ster PROK (Armani uit A Lady van Trento B) veulen van High Five U.S., dragend van 
Deparon U.S.
  Danity stb PROK (Tuschinski uit Vanity van Jazz) veulen van en dragend van Incognito
  Esther elite EPTM-dres PROK (Tuschinski uit Vanity van Jazz) veulen van en dragend van 
Impression
  Georgina elite IBOP-dres PROK (Tango uit Lady II van Chronos) veulen van en dragend van 
Impression

  Ulinda stb prest (Jazz uit Lady II van Chronos) dragend van Incognito
  Frouke stb PROK (San Remo uit Ulinda prest van Jazz) veulen van Impression, dragend van 
Geniaal
  Eveline elite EPTM-dres PROK (San Remo uit Ankie van Tuschinski) veulen van Galaxie, 
dragend van Geniaal

  Cindy (Dayano uit Wendy van Jazz) veulen van en dragend van Ferdeaux
  Hennie elite IBOP-dres D-OC (Bon Bravour uit Wendy van Jazz) veulen van Just Wimphof, 
dragend van United
  Desie elite EPTM-dres PROK (Dayano uit Wendy van Jazz) veulen van Ferdeaux, dragend 
van Impression
  Edile (United uit Odile) veulen van en dragend van Ferdeaux
  Wendy elite pref EPTM-dres PROK (Jazz uit Nanny van Hofnar) dragend van Impression
  Cinda stb PROK (Sandreo uit Ulinda van Jazz) dragend van Deparon U.S. 
  Gabi elite EPTM-dres PROK (Amazing Star uit Ukkie van Jazz) dragend van Ferguson

Nalatenschap Josefien
  Utopia ster (Gribaldi uit Josefien van Tolbert) veulen van en dragend van Just Wimphof
  Gita elite EPTM-dres PROK (Vivaldi uit Utopia van Gribaldi) veulen van en dragend van Ferdeaux
  Diana stb (Verdi uit Peggy van Holland) veulen van Hotspot, dragend van Hermès
  Chery elite EPTM-spr PROK (Verdi uit Peggy van Holland) veulen van Hermès, dragend van 
Jackass

Overige merries
  Candy T (Dayano uit Senaat elite pref sport-dres D-OC van Havidoff) veulen van Hermès, 
dragend van Johnny Cash
  Happy stb PROK (Charmeur uit Candy T van Dayano) veulen van Hermès, dragend van 
Johnny Cash

Stermerrie Utopia (v.
Gribaldi) leverde in 
combinatie met Vivaldi 
al twee elitemerries en 
het Lichte Tour-paard 
Diederik. 
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Ad vervolgt: “Voor mij is een goede EPTM of 
IBOP eigenlijk al genoeg, dan hebben ze hun 
aanleg al bewezen. Voor veel klanten is het al 
voldoende dat er goede sportpaarden uit de lijn 
komen, dan hoeft de merrie niet zo nodig nog 
zelf in de sport te lopen.”

Nooit hetzelfde
“Het mooie aan de fokkerij is dat het nooit 
hetzelfde is. Je hoort weleens mensen zeggen 
dat ze al wisten dat het een goede was als het 
veulen nog achter de moeder lag. Er kan zoveel 
veranderen aan een veulen door de tijd heen. In 
de opfok kan het nog mee- en tegenvallen en 
ook later verandert dat niet. Vergelijkbare 
combinaties uit hetzelfde soort merries kunnen 
totaal verschillende paarden opleveren. We 
hebben hier drie 
volle zussen gehad 
die totaal verschil-
lend waren qua 
maat, type en 
karakter. Je kunt 
niet altijd één plus 
één doen en dan 
voorspellen hoe 
het gaat lopen.” 

een sprong kunnen maken”, vindt Gerard 
Gijsbers als het gesprek op Utopia komt. Deze 
Gribaldi-dochter zorgde voor een dressuurtak 
aan de fokkerij van Josefien. De stermerrie 
bracht twee elitemerries van Vivaldi en uit 
diezelfde combinatie komt ook het Lichte 
Tour-paard Diederik. Andersom bracht de 
Doruto-dochter Lady, vooral bekend via haar 
dressuurnalatenschap, via nakomelingen van de 
hengsten Planeet en Architect ook het door Dirk 
Ahlmann internationaal uitgebrachte spring-
paard New Holland (v.Holland).

Sport
Uit Utopia heeft Elcke momenteel de zeven-
jarige Gita onder het zadel. De Vivaldi-dochter 
scoorde op de stamboekkeuring 80 punten voor 
het exterieur en 85 voor beweging, liep mee op 
de NMK en als vierjarige ook in de halve finale 
van de Pavo Cup. In haar EPTM-test liet zij 84 
punten noteren, het hoogste aantal van haar 
jaar. Inmiddels heeft ze twee veulens van 
Ferdeaux gehad. “Ik wil haar binnenkort 
uitbrengen voor het sportpredicaat”, licht Elcke 
toe. “We zijn de merries sinds een aantal jaar 
door aan het rijden, maar dat is nog best 
moeilijk om te combineren met de fokkerij.”  

 Ad Gijsbers: 
 “ Het mooie aan de fokkerij is dat 

het nooit hetzelfde is.”

Als veulen was hij 
volgens zijn fokkers al 
heel apart, maar later 
moest Hermès zich dubbel 
en dwars bewijzen. De 
Easy Game-zoon liep op 
het WK Jonge Dressuur-
paarden naar de bronzen 
medaille.
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in de zomer op de wei in Waalwijk en staat in de 
winter hier thuis in loopstallen. Dat kost niet 
alleen veel tijd, want als ze nog weer ouder zijn 
moeten ze klaargemaakt worden voor de keuring 
of verkoop. Het moet ook allemaal betaald 
worden en dat jonge spul in de opfok geeft geen 
zekerheid. In de crisis hebben we veel zelf 
aangehouden, tegenwoordig verkopen we graag 
op veilingen. In het verleden hebben we verkocht 
via de EDS-veiling, Veulenveiling Maren-Kessel, 
of Veulenveiling Tolbert-Houten en we veilen er 
elk jaar ook wel een aantal via de KWPN Online 
Veulenveiling. Dit jaar hebben we er vijf vanuit 
huis verkocht en ook Joop van Uytert toont 
jaarlijks interesse in de hengstveulens.“

Dromen
“Het duurt in de fokkerij ook wel even voordat de 
paarden boven komen drijven. Ze moeten wel op 
zijn minst subtop lopen, willen het bekendere 
paarden worden en er zijn meer goede paarden 
dan goede ruiters. Hermès maakt nu goede 
reclame voor onze fokkerij.” Met meerdere Grand 
Prix-paarden, goed presterende keuringstoppers 
en twee goedgekeurde KWPN-hengsten op hun 
conto, komt natuurlijk de vraag op wat er nog aan 
fokkersdromen overblijft. “We zouden graag nog 
een fokproduct van ons op de Olympische Spelen 
zien lopen”, sluit Elcke af. •

Vreemde eend
Naast de twee eerder genoemde stammen staat 
er sinds enkele jaren ook nog een vreemde eend 
in de bijt. Candy T (v.Dayano), een fokproduct 
van de familie Toonen-Arts uit Odiliapeel, 
bracht de laatste jaren nakomelingen van 
Charmeur, Geniaal en High Five. Deze merrie 
uit de stam van de KWPN-hengst Grand Galaxy 
Win heeft nu voor het tweede jaar een veulen 
van Hermès aan de voet. Haar dochter Happy 
(v.Charmeur) brengt dit jaar een Hermès-veulen 
in op Veulenveiling Prinsjesdag en dat brengt 
het gesprek op het onderwerp afzet. 
“Wij verkopen het liefste al als veulen, dat geeft 
toch het minste werk. Wat we niet verkopen gaat 

De familie Gijsbers 
combineert het 
melkveebedrijf met de 
fokkerij. “We zouden 
graag nog een fokproduct 
op de Olympische Spelen 
zien lopen”, zegt Ad’s 
vriendin Elcke.

CIJFERS FOKKERIJ 
FAMILIE GIJSBERS
Sinds 1959: 
  314 fokproducten
  47 merries met een exterieurpredicaat
  Jaarlijks zo’n 20 veulens
  Twee goedgekeurde hengsten
  7 preferente merries
  5 prestatiemerries
  38 paarden op Z-niveau of hoger 
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