
DE FOKKERIJ VAN 

Met vier fokproducten in de Pavo Cup, waaronder een goedgekeurde KWPN-hengst, was 
het een succesvol jaar voor John en Lisette Deenen. In het Noord-Limburgse Heijen, vlakbij 
de oevers van de Oude Maas, hebben de hippische ondernemers een veelzijdig bedrijf, 
waar de fokkerij en de dressuursport als vanzelfsprekend samensmelten. 
TEKST: STEEF ROEST • BEELD: DIRK CAREMANS E.A.
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John (rechts), Theo 
(links) en Lisette 
Deenen (midden) 

staan te boek als de 
fokkers van de 

KWPN-hengst Indigro. 
Afgelopen zomer had 

de familie vier 
fokproducten in de 
halve finale van de 

Pavo Cup lopen. 
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DE FOKKERIJ VAN 

De eerste stappen in de fokkerij 
begonnen achttien jaar geleden met 
de aankoop van Flemmingh-dochter 
Perrodelin (uit Kerrodelin ster pref 

prest van Ferro, fokker F.M. Lintzen-Krebbers 
uit Heijen). Deze bij de buurman gefokte merrie 
valt als veulen al op, maar vader Theo Deenen 
doet er twee jaar over om deze merrie te kunnen 
bemachtigen. Als driejarige loopt Perrodelin op 
de Nationale Merriekeuring, in de sport komt 
zij tot het Z2-dressuur. “Een superintelligente 
en zeer bewerkbare merrie”, legt John uit. “Ze 
wordt nog steeds ingezet voor de lessen, dan is 
ze heel braaf, maar als je haar aan het werk zet 
is ze zo weer gecontroleerd vlug. In de vrouwe-
lijke lijn hebben we wat pech gehad met haar 
nakomelingen. We hebben er een goede 
Houston-merrie uit gefokt, maar deze Zerrode-
lin liep als veulen helaas een blessure op.”

Historie
Al ruime tijd voor de aankoop van Perrodelin 
zijn John en zijn vader Theo actief in de 
paardensport. Theo Deenen is in de buurt een 
bekende handelaar en hij leert zijn zoon al vroeg 
om goed naar een paard te kijken. John loopt 
tijdens de MAS stage bij oud-hengstenkeurings-
commissielid Pieter Kersten, nu vooral bekend 

als springruiter, maar volgens John ook een 
begenadigd dressuurruiter. In Ermelo volgt 
Deenen de ORUN-cursus onder leiding van 
Johan Hamminga. “In de begintijd hadden we 
een gemengd bedrijf met koeien en varkens, 
maar op een gegeven moment stonden we voor 
de keuze om flink te investeren of toch wat 
anders te gaan doen.” Nadat een aantal paarden 
goed naar het buitenland worden verkocht, 
komt de focus volledig op het paardenbedrijf te 
liggen. John traint langere tijd bij Bert Rutten 
en leert daar ontzettend veel; niet alleen op 
rijtechnisch gebied, maar ook over de fokkerij. 
“Bert zei niet veel, maar wat hij zei was raak. Ik 
luister graag naar mensen die hun geld in de 
paarden weten te verdienen.”

Veilingtoppers
Terug naar de fokkerij van Perrodelin. Houston-
dochter Zerrodelin geeft in combinatie met 
Wynton de stermerrie Dalia Delin. “Een heel 
scherpe merrie. Zij was in 2011 Limburgs 
kampioen en bracht in combinatie met Ferdeaux 
al twee jaar op rij twee topveulens die zijn 
verkocht via de Limburgse Veulenveiling. Een 
andere dochter van Perrodelin, Faradelin  
(v.Wynton), wordt door Lisette klaargemaakt 
voor het sportpredicaat en moet het stokje over 
gaan nemen.” Perrodelin staat ook bekend als de 
moeder van de KWPN-aangewezen en NRPS-
goedgekeurde hengst Crosby (v.Chippendale), 
die onder Charlotte Fry succesvol was in de Pavo 
Cup. De twintigjarige merrie is nu drachtig van 
de door de familie Deenen gefokte KWPN-
hengst Indigro en dat brengt twee van hun 
merriestammen bij elkaar. “Indigro had als 
veulen een heel sterke rug, dat kan Flemmingh-
nafok wel gebruiken.” 

Verhaal apart
Het verhaal van Indigro begint bij de Jazz-doch-
ter Pralina (uit Jolana ster sport-dres van Ulft, 

DRESSUURSTAL DEENEN
In het rustige Heijen staat op tien hectare 
een bedrijf met 26 stallen, een binnenbaan, 
buitenbaan en stapmolen. John en Lisette 
Deenen houden zich hier vooral bezig met het 
trainen van hun eigen paarden en de fokkerij. 
John reed in het verleden ZZ-Zwaar en houdt 
zich naast de africhting vooral bezig met de 
fokkerij en het geven van instructie. Lisette 
was actief op ZZ-Licht-niveau. In het bedrijf 
verzorgt zij veel lessen en is ze daarnaast 
verantwoordelijk voor haar webshop 
 Horsewear Unique.

De Negro-zoon Indigro, 
gefokt uit Pralina  
(v.Jazz) liet als veulen 
al zien over veel 
kwaliteit te beschikken. 
In de Pavo Cup was de 
hengst opvallend onder 
Kirsten Brouwer.
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John Deenen:
“Ik luister graag 
naar mensen die 

hun geld in de 
paarden weten 
te verdienen.”
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fokker Gebroeders Denissen uit Meerlo). 
“Pralina is een verhaal apart. De vorige eigena-
resse van Pralina leste bij mij en de merrie kwam 
te koop. We werden het niet eens over de prijs 
en Pralina ging aan onze neus voorbij.” Lisette 
vervolgt: “Ik was daar behoorlijk ziek van. Het 
was een fijne merrie om mee te rijden, ik had er 
de klik mee.” Het lot beslist anders. Pralina 
komt niet door de röntgenologische keuring 
heen en belandt uiteindelijk toch bij de familie 
Deenen op stal. John brengt haar uit in het 
ZZ-Licht en tussendoor wordt zij ingezet als 
fokmerrie. “Het was ergens wel een gok, maar 
soms moet je risico durven nemen. Niet alles 
gaat volgens het boekje. Wij zien dat ze gezond 
fokt, waarschijnlijk heeft ze als jong paard een 
trauma opgelopen. We hebben haar genoom-
waarde laten testen en die was goed.” 

Vier wereldverervers
In 2008 geeft de merrie in combinatie met Lord 
Loxley de stermerrie Dalina, die door Lisette in 
het Z1 is uitgebracht. In 2009 volgt de overle-
den Ampère-zoon Eyecatcher en weer twee jaar 
later ziet Galina het levenslicht. De Bordeaux-
dochter wordt op Veulenveiling Midden-Neder-
land verkocht aan René van Klooster en komt 
later bij Judith Ribbels terecht. Zij heeft de 

merrie inmiddels al geklasseerd in het Z2 en 
haar ook succesvol in de Pavo Cup uitbracht. 
Negro-bloed blijkt goed te passen op de 
elitemerrie, want na een merrie van Diëgo wordt 
de KWPN-hengst Indigro geboren. “Ik denk dat 
Indigro veel kan betekenen voor de fokkerij. Hij 
heeft drie correcte gangen, veel buiging in de 
gewrichten, een goede rug en een topkarakter. 
Zijn afstamming laat natuurlijk vier wereldver-
ervers op rij zien. Met een amazone als Kirsten 
Brouwer moet het ook in de sport helemaal gaan 
lukken. Het zou mij niets verbazen als hij zich in 
het hogere werk gaat onderscheiden.” 

Ideale dressuurpaard
Hoe ziet dan dat ideale dressuurpaard met 
potentie voor het hogere werk eruit? “Dat paard 
is bergopwaarts gebouwd, met een behoorlijke 
lengte in de rug. Ik zie graag goede lendenen en 
een iets afhangende croupe. Voor mij hoeft een 
dressuurpaard niet extreem groot te zijn. Zo 
rond de 1.68m is groot genoeg. Een paard dat in 
staat is om te rijzen vanuit de schoft, heeft er 
maar zo vijf centimeter bij. De hals moet vanaf 
de schoft omhoog zijn gebouwd. Voor mij hoeft 
het geen enorm lange hals te zijn. De ervaring 
leert dat een iets kortere hals makkelijker voor 
je te houden is.” Lisette vult aan: “Paarden zoals 

John Deenen: 
“Een paard dat 
in staat is om 

te rijzen vanuit 
de schoft heeft 
er maar zo vijf 
centimeter bij.”

In het Limburgse Heijen 
dienen zes merries de 
fokkerij, in 2018 
verwachten vier merries 
een veulen.
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DE FOKKERIJ VAN 

Faradelin lopen als vanzelf in de juiste houding. 
Daar hoef je als ruiter niet veel voor te doen, dat 
is fijn rijden.”

Eindexamen
“Het ideale dressuurpaard heeft ook een 
bewerkbaar karakter. De kampioenskeuring is 
leuk voor het publiek, maar als fokker trek ik 
daar geen conclusies uit. Ik ga graag naar het 
eindexamen van het verrichtingsonderzoek en 
probeer daar te zien hoe bewerkbaar het 
karakter van de hengsten is. De hengsten zijn al 
die tijd zonder publiek getraind en als er 
plotseling wel veel publiek zit, kun je zien welke 
paarden het beste kunnen ontspannen. In een 
dressuurproef moet je ook binnen 45 seconden 
kunnen beginnen. Ik haal ook informatie uit het 
gedrag in de prijsuitreiking. Een hengst die zich 
snel schikt, heeft vaak ook een bewerkbaar 
karakter. De hengsten die op deze momenten 
opvallen, zie ik als potentiële partners voor mijn 
merries.” Al maakt Deenen wel de kanttekening 
dat hij nooit dekt met een hengst die een 
stalgebrek heeft. “Ook al zijn ze nog zo goed, 
volgens mij is alles erfelijk.”

Hackney-achtig voorbeen
Over het bewegingsmechanisme heeft John 
eigen ideeën. “Een voorbeen mag van mij best 
een beetje Hackney-achtig zijn. Ik houd van veel 
knieheffing en energie in het voorbeen. Ons 
fokproduct Lardeaux (Ferdeaux uit Dalia Delin, 

red.), de veilingtopper van de Limburgse 
Veulen veiling 2016, heeft het perfecte voor-
been. Een paard moet kunnen schakelen in het 
voorbeen. Piaffe en passage komen naar mijn 
idee ook uit het voorbeen”, vertelt de bevlogen 
fokker en africhter, die ook goed in de gaten 
heeft dat de nadruk veelal op het achterbeen 
ligt. “Het achterbeen moet goed bewerkbaar 
zijn. Ik wil best concessies op het achterbeen 
doen als het karakter en het voorbeengebruik 
wel goed zijn.”

Zalina
Ook Havidoff-dochter Zalina kwam per toeval 
bij de familie Deenen terecht. De halfzus van 
hengstenmoeder Pralina kwam binnen als 
pensionpaard, maar werd al snel aangekocht. 
“Als driejarige kwam ze qua beweging net wat 
tekort om ster te kunnen worden. Toen ze 
eenmaal Z2-dressuur liep, hebben we haar 
nogmaals voorgesteld en liep ze naar het 
elitepredicaat. Ik vind dat de stamboekopname 
bij de merries soms net wat soepeler zou 
mogen. In het verleden zijn er hengsten met 
afwijkende beenstanden goedgekeurd. Een 
merrie met een kleine afwijking komt niet in 
aanmerking voor een predicaat. Het klopt 
misschien wel dat je zo een genetisch interes-

Faradelin (v.Wynton) 
moet het stokje van 
haar grootmoeder 
Perrodelin over gaan 
nemen. De merrie is 
drachtig van Painted 
Black.

IDS21 • 10 november 201710

FO
K
K
ER

IJ



sante hengst kunt missen, maar we hebben 
hengsten genoeg op het moment.” 

Goed gevoel
Lisette vertelt dat Zalina onder het zadel een 
heel goed gevoel geeft. “Ze stijgt bijna op, zelfs 
als je een simpele overgang van stap naar draf 
maakt.” Zalina geeft van Chippendale de ruin 
Happiness, die onder Lisette in het M1 gestart 
is en afgelopen zomer door trainer Robin van 
Lierop in de Pavo Cup werd gepresenteerd. Een 
tweejarige Glamourdale-hengst is als veulen 
verkocht aan Gertjan van Olst en wordt 
klaargemaakt voor de hengstenkeuring. “Zalina 
is drachtig van Expression. Van die hengst 
hebben we hoge verwachtingen. Een geweldig 
sportpaard. Als hij zich zo door blijft ontwikke-
len, wordt dat een teampaard.”

Wingrid
Een andere merrie waarmee gefokt wordt, is de 
Painted Black-dochter Wingrid. Een royale 
merrie die als driejarige 80 punten voor 
exterieur in ontvangst mocht nemen. “Als jong 
paard liep Painted Black onder Hans Peter 
Minderhoud en ik zei tegen mijn vader: ‘met die 
pony gaan we dekken’. Haar moeder Engrid (ster 
pref van G. Ramiro Z, fokker F.M. Lintzen-Kreb-
bers uit Heijen) was 1.80m, dus ik durfde die 
gok wel te wagen. Painted Black liet zoveel 

gummy zien, ik was er meteen weg van. Hij 
heeft het zelf in de sport goed gedaan, maar veel 
van zijn nakomelingen ook.” Uit Wingrid fokt de 
dressuurruiter een aantal goede nakomelingen 
van Lord Leatherdale, waarvan de elitemerrie 
Evita kampioen van Limburg werd. Ibiza 
Platinum (v.Desperado) wordt als veulen 
kampioen van Limburg en haar volle zus staat 
nog bij de familie Deenen op stal. Momenteel is 
Wingrid drachtig van Four Legends, een keuze 
die gemaakt is omdat zijn vader Wynton veel 
tritt in de benen geeft en de hengst uit een 
goede moederlijn komt. 

Longeren
Governor-zoon King wordt voorbereid op de 
hengstenkeuring en dat brengt John meteen op 
zijn volgende onderwerp. “Ik was altijd fel tegen 
longeren op de hengstenkeuring, omdat de 
invloed van de longeur best groot kan zijn. Bij 
de nafok van Totilas en zijn zonen denk ik daar 
zomaar anders over, die kunnen zich geweldig 
opwaarderen aan de longe. Dat geldt eigenlijk 
ook voor deze jonge Governor.”

Risico’s spreiden
John meent dat je als fokker meerdere goede 
merries nodig hebt om de tegenslagen op te 
kunnen vangen. “Het kan altijd gebeuren dat een 
merrie niet drachtig is of dat er wat gebeurt met 
een veulen. Als je er dan maar eentje hebt, heb je 
zomaar een jaar niets.” Ook qua verkoop spreidt 
de familie Deenen graag de risico’s. Een veulen 
dat thuis goed verkocht kan worden, wordt niet 
aangeboden bij een veiling. Al merken John en 
Lisette wel dat prijzen die op de veulenveilingen 
voor goede veulens worden geboden aan huis 
moeilijk te realiseren zijn. “Toch verkopen we het 
liefste al als veulen. We hebben veel pech gehad 
met paarden die hoog in de sport lopen. Er kan 
veel gebeuren voordat een paard is opgegroeid en 
afgericht”, sluit John af. •

FOKMERRIES
•  Pralina elite pref prest sport-dres (v.Jazz), 

niet drachtig
•  Perrodelin elite sport-dres (v.Flemmingh), 

dragend van Indigro
• Dalia Delin ster (v.Wynton), niet drachtig
•  Faradelin ster (v.Wynton), dragend van 

Painted Black
•  Wingrid elite sport-dres (v.Painted Black), 

dragend van Four Legends
•  Zalina elite sport-dres (v.Havidoff), dragend 

van Expression

Happiness 
(v.Chippendale) wordt 
door Lisette geroemd 
om zijn rijdbaarheid. De 
ruin liep afgelopen 
zomer onder Robin van 
Lierop in de halve finale 
van de Pavo Cup.

De KWPN-aangewezen 
Crosby (v.Chippendale) 
liep onder Charlotte Fry 
naar de vierde plaats in 
de Pavo Cup.
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