
Waldemar-zoon Cizandro wordt in 2007 geboren in 
Bruchem bij de gebroeders den Otter uit de ster 
preferente Manno-dochter Uizandra, die twaalf 

nakomelingen brengt. Zij is een volle zus van de hengst Vul-
cano, maar de stam levert eerder al de hengsten Handro 
(v.Waterman), Kentucky Boy (v.Holland’s Golden Boy) en 
Ulandro (v.Manno). Uizandra en Vulcano zijn gefokt uit de 
keur preferente Izandra (v.Renovo), die in 1992 reserve-
kampioen werd op de Nationale Tuigpaardendag. Izandra is 
een halfzus van Handro en zij komen uit Zandra (keur pref 
prest van Proloog), die als drie- en vierjarige UTV-kampi-
oen wordt. Dan is het nog één stap naar de keur preferente 
Kroonprins-dochter Sandra, de stammoeder van de zo 
bijzonder succesvolle foklijn van de Den Otters die hen in 
1994 al de titel Fokker van het Jaar oplevert. 

Niet normaal
“We hebben nog nooit een veulen gehad dat zo kon gaan als 
Cizandro. Het was niet normaal”, zegt Piet den Otter. “Je 
wist niet wat je zag toen hij voor het eerst buiten was. Zo 
luxe en zo gaan! Jan van Manen was hier en die heeft hem 
direct voor de helft gekocht. Als veulen moeten ze het 
direct hebben, dat is onze ervaring. Cizandro liep als 
jaarling in de koppel in Beusichem. Daar kom ik altijd langs. 
Je hoefde Cizandro nooit te zoeken, hij stond altijd vooraan 
en hij keek altijd overal overheen. Cizandro heeft ons nooit 
een moment in de steek gelaten, niet wat eigen presteren 
betreft, maar nu heeft hij zich ook waargemaakt in de 
fokkerij.” De Den Otters gebruiken graag jonge hengsten, 
vandaar de keuze voor Waldemar. Piet: “Bij Waldemar ging 

het ons ook om het Patijn-bloed. Ik denk dat Cizandro veel 
‘Patijn-genen’ in zich heeft, maar ik denk ook dat Cizandro 
veel van zijn grootmoeder Izandra heeft geërfd. Zij is een 
Renovo, zij was zo’n beste merrie! Een mix van Patijn en 
Renovo-genen; mede daarin zit zijn fokkracht, zo zie ik 
dat.” De gebroeders willen in elke generatie verbetering 
zien. Maar kan het beter dan Cizandro? En wie geeft de 
doorslag bij de hengstenkeuze? Piet lacht. “Altijd moeilijk, 
dat beslissen we vaak pas op het laatste moment. Beter dan 
Cizandro: nou, dat zal moeilijk worden. Maar met Cizandro 
hebben we al wel ons fokdoel bereikt: we hebben een 
keurhengst gefokt!”  

Via herkansing
Met afstand van 20 punten wordt de tweejarige hengst 
Cizandro in 2009 op de Nationale Tuigpaardendag kampi-
oen in een veld van zo’n 40 deelnemers. Hij is uit de eerste 
jaargang van verrichtingskampioen Waldemar (Patijn x 
Joviaal). In 2010 wordt Cizandro aangeboden op de 
hengstenkeuring en wordt doorverwezen naar de tweede 
bezichtiging. Vanwege een hoefzweer is hij daar niet en 
komt hij naar de nakeuring. Maar Cizandro wordt daar niet 
aangewezen. Vervolgens komt hij naar de aangespannen 
herkansing in Stegeren en showt daar spectaculair in 
handen van Robbie van Dijk. Cizandro mag blijven en 
deelnemen aan het verrichtingsonderzoek. Met een 
extreem hoge score (tweemaal een 9,5 en vijfmaal een 9) 
wordt Cizandro verrichtingskampioen. Passages uit het ver-
richtingsrapport zijn: ‘De hengst laat zeer veel knieactie 
zien, zijn achterbenen worden zeer goed gebogen en deze 

 Keurhengst

Cizandro
“Cizandro liet ons nog nooit in de steek”, zegt een trotse Piet den Otter. Met zijn broers Gijs, Gerrit en Wim fokt 

hij Cizandro, de hengst die al vier goedgekeurde zonen heeft, multi-kampioen én ereklassepaard is. Maar hij fokt 

ook kampioenen en op grond van zijn nakomelingen, waarvan de oudste vorig jaar zeven jaar werden, verdient 

Cizandro het predicaat keur. In 2013 wordt de hengst, waarvan gebroeders van Manen medegeregistreerden 

zijn, al Tuigpaard van het Jaar.

Tekst: DINI BROUWER — Beeld: JACOB MELISSEN E.A.
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De chique Cizandro is een hengst die zelf 
buitengewoon goed presteert, maar ook 
prestatiepaarden fokt. 

De schitterende Heidelien is gefokt door G. Wijnne en won als 
driejarige de Egbert Emmink, was kampioen op de Nationale 
Merriekeuring en heeft 89 punten in de IBOP behaald. 
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worden zeer goed ondergebracht. Voor de showwagen klimt 
de hengst erin en zet zijn hals er zeer goed op. Cizandro 
heeft zeer veel aanleg en geeft zijn rijder een zeer goed 
gevoel’. Op de baan maakt de elegante hengst, die inmid-
dels 324 winstpunten heeft, het allemaal waar. In de 
ereklasse is de strijd in de top altijd bijzonder groot en 
Cizandro krijgt het daarin niet altijd cadeau. Op de Natio-
nale Tuigpaardendag vorig jaar laat hij zien dat hij iedereen 
kan hebben: hij wint de prestigieuze Renovo Schaal. Zijn 
voornaamheid, zijn gedragenheid en zijn uitstraling maken 
hem daar tot de allerbeste.

Niet versierd
“Nee, zijn stal is niet versierd en hij krijgt ook geen voor-
keursbehandeling, alle hengsten zijn ons even lief”, lacht 
Jan van Manen. “Maar we zijn wel ongelofelijk blij en trots, 
een keurhengst heb je niet zomaar, daar gaat heel wat aan 
vooraf. Maar Cizandro en z’n nakomelingen deden het.” De 
gebroeders Van Manen investeren altijd in het laten uitbren-
gen van hun hengsten. “Wij vinden het mooi om paarden 
van ons te laten uitbrengen of dat nu een merrie, een ruin of 
hengst is. Maar als je dan toch een hengst hebt staan, dan 
kun je die beter pakken. We vinden het ook belangrijk naar 

de fokkers toe om te laten zien wat een hengst kan. En ons 
KWPN-fokdoel is toch: presteren op het hoogste niveau! 
Nou, dat streven wij na. En dat is gelukt.” Zijn er specifieke 
kenmerken van een ‘echte’ Cizandro? “Jazeker, een Cizandro 
is makkelijk in de omgang, wil altijd voor je werken, beweegt 
natuurlijk en is fijn in de mond”, somt Jan op. “Mede 
daarom zijn ze ook zo gewild in de mensport, er gaan er 
nogal wat de grens over. Misschien zijn ze als veulen op de 
keuring nog niet zo prominent aanwezig, maar een  
Cizandro groeit ernaartoe, dat is onze ervaring.” 

Eerste keuringssuccessen
Van Cizandro staan 456 nakomelingen geregistreerd, 205 
hengst- en 251 merrieveulens. 81 merries worden aangeboden 
voor de keuring, 73 merries zijn opgenomen in het stamboek, 
42 zijn er ster, 12 keur en 8 elite. 18% van zijn kinderen loopt 
in de sport en dat is veel. Uit zijn eerste jaargang zijn z’n 
veulens op nationale veulenkeuringen nog niet opvallend 
aanwezig, maar in 2013 scoort de tweejarige hengst Gerco 
(mv.Harald) bij de tweejarige hengsten op de Nationale 
Tuigpaardendag de tweede plaats. Als driejarige wordt deze 
hengst ingeschreven onder de naam Globetrotter en de bruine 
gaat naar Amerika. Bij de tweejarige merries weet Genrose 
(mv.Fabricius) derde te worden. Op de Nationale Tuigpaarden-
dag in 2014 gaan twee tweejarige Cizandro’s op kop op de 
nationale keuring. Het zijn Holette (mv.Victory) en Heidelien 
(mv.Fabricius). Hidaan (mv.Talos), de latere hengst Hertog Jan, 
komt op de bij de tweejarige hengsten uit op plaats vier. Bij de 
driejarigen zijn in 2014 drie Cizandro’s bij de top 10, waarbij 
plaats vier Gelane (mv.Fabricius) de hoogste score krijgt. 

Collectie prachtige dochters
In 2015 gaan drie driejarige Cizandro-merries aan kop op de 
Nationale Tuigpaardendag. Dat zijn de reeds als tweejarige 
genoemde Heidelien, gevolgd door Heideroos (mv.Renovo) met 
als derde de al genoemde Holette. De tweejarige Idelien, de 
volle zus van Heidelien staat dan nationaal derde in haar 
rubriek. In 2016 neemt de Cizandro-zoon Jazz (mv.Manno) 
plaats drie in bij de tweejarige hengsten, is Johannalina (mv.

WINSTPUNTEN
Nakomelingen met meer dan 50 winstpunten:
  Gentle B (mv.Larix) - 77 winstpunten
  Gelane keur (mv.Larix) - IBOP 80 - 60 winstpunten
  Hebulanes (volle zus Gelane) - 84 winstpunten
  Helandro B (mv.Lorton) - 130 winstpunten
  Handini M keur (mv.Harald) - IBOP 75 - 51 winstpunten 
  Heideroos elite (mv.Renovo) - IBOP 87,5 - 67 winstpunten
  Hertog Jan GGK (mv.Talos) - 56 winstpunten 
  Heres GSM (mv.Saffraan) - 52 winstpunten 
  Hubert VDM GGK (mv.Manno) - 162 winstpunten
  Imondro (mv.Jonker) - 71 winstpunten
  India stb (mv.Manno) - 57 winstpunten

CV VAN CIZANDRO
  2009 - Kampioen tweejarige hengsten NTD
  2010 - Kampioen verrichtingsonderzoek Stegeren
  2011 - Winnaar nieuwelingenklasse Bennekom
  2011 - Winnaar nationale KNHS-competitie
  2012 - Kampioen vijfjarigen
  2012 - 2013 Nederlands kampioen dekhengsten
  2012 - 2013 Winnaar hengstencompetitie
  2012 - 2013 - 2014 Winnaar Oregon Trofee 
  2013 - Kampioen zes- en zevenjarigen
  2013 - Tuigpaard van het Jaar
  2013 - 2015 Winnaar Manno Trofee 
  2014 - Kampioen zevenjarigen
  2018 - Renovo Schaal

Piet den Otter: 
“Je hoefde Cizandro in de 
koppel nooit te zoeken, hij 

stond altijd vooraan en keek 
overal overheen.”
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Larix) reservekampioen bij de 
tweejarige merries en weet de 
driejarige Ilina (mv.Manno) natio-
naal op de vierde plaats te eindigen. 
Bij de keur- en elitemerries scoren 
Heidelien en Heideroos de tweede en 
vierde plaats. Een jaar later, in 2017, 
weet Johannalina als driejarige ook 
weer tweede te worden voor Jaantje 
(mv.Jonker). Ilina wordt dan bij de 
keur- en elitemerries tweede. In 
2018 op de Nationale Tuigpaarden-
dag zijn de Cizandro’s het sterkst 
vertegenwoordigd bij de keur- en 
elitemerries. Jaantje, Heideroos en 
Johannalina bezetten de plaatsten 
drie, vier en vijf. 

Sport
Een hoge score van een merrie op de 
NMK is een heel mooi begin, maar 
presteren op de concoursvelden is 
voor velen toch het doel. Evenals hun 
vader, die dan ook een sportindex 
heeft van 180, doen deze merries 
dat. Heidelien weet in 2015 het 
KWPN-kampioenschap driejarige 
tuigpaarden om de Egbert Emmink 
Bokaal te winnen, realiseert een 
IBOP met 89 punten en heeft 24 
winstpunten. De heel best presteren-
de Heideroos heeft inmiddels 67 
winstpunten, Johannalina 34 en 
Jaantje 36 terwijl Holette een IBOP 
van 76 punten op haar naam heeft 
staan. Maar ook merries die niet op 
nationaal keuringsniveau bovenaan 
stonden doen het goed (zie kader 
‘Winstpunten’). Zo hebben we 
publiekslieveling India (mv.Manno), 
de stamboekmerrie van Anton 
Kogelman, die 57 winstpunten heeft 
en die vorig jaar bij arbitrale 
beslissing net naast het ereschavot 
op de Nationale Tuigpaardendag 
uitkwam. Jara, India’s volle zus, 
behaalde onlangs de fraaie score van 
83 punten tijdens haar IBOP.  

GOEDGEKEURDE ZONEN
  Globetrotter (mv.Harald) - geëxporteerd naar Amerika 
  Hiro T (mv.Manno) - geëxporteerd naar Amerika
  Hubert VDM (mv.Manno)
  Hertog Jan (mv.Talos) 

  De edele Heideroos is 
gefokt door Henk en 
Harry van Middelaar. 
Met haar superdefti-
ge front en haar 
scherpe actie 
verdiende ze al 67 
winstpunten.

  De goedgekeurde 
Hubert VDM is gefokt 
door Piet Lelieveld. De 
hengst lijkt in de 
voetsporen van zijn 
vader te treden en 
haalt titel na titel 
binnen. De meest 
recente is de Oregon 
Trofee 2019. 

  De deftige hengst 
Hertog Jan is gefokt 
door de combinatie 
Lelieveld/Beck. Door 
zijn volbloed Hackney 
grootmoeder brengt 
hij ander bloed in. 
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Aan Renovo denken
Robbie van Dijk reed Cizandro naar alle 
aangespannen successen met als ‘achter-
grondtrainer’ Jasper van Manen. Robbie: 
“Toen ik voor het eerst achter Cizandro zat, 
voelde ik zijn talent al. Niks is bluf bij 
Cizandro, alles is echt. Hij wil zo graag, 
daarom is het altijd een kwestie van 
enthousiasme doseren. Cizandro doet mij 
denken aan de Renovo’s. Die groeiden ook 
met de jaren en kwamen bijna allemaal in 
de ereklasse. Cizandro laat je nooit in de 
steek, hij presenteert zichzelf gewoon heel 
graag. Chantal en ik zijn blij met het feit dat 
wij een hengst als Cizandro op onze 
trainingsstal hebben.”    

Hengstenlijn
Van de achttien aangeboden hengsten zijn er 
twee aangewezen en vier goedgekeurd. De 
reeds genoemde Globetrotter en Hiro T (mv.
Manno) gingen na hun goedkeuring naar 
Amerika, Hertog Jan is inmiddels gehand-
haafd op grond van getoonde veulens en de 
vorig jaar op op zesjarige leeftijd ingeschre-
ven Hubert VDM (mv.Manno) is kampioen 
dekhengsten 2018 , winnaar van de Oregon 
Trofee 2019 en tevens de meest winnende 
nazaat van Cizandro.  •

VERERVING
Cizandro heeft een sportindex van 181 (betrouwbaarheid 81%) en dat is heel 
hoog. Op een groot aantal exterieurkenmerken scoort hij buiten het gemiddel-
de. Zo is zijn hoofdhalsverbinding licht (90), zijn hals is lang (92), zijn halsrich-
ting is verticaal (84), zijn schouder ligt schuin (85) en zijn beenwerk is hard (89). 
Kijkend naar de bewegingskenmerken heeft Cizandro veel houding (88), een 
ruime stap (92), een lang zweefmoment (88), een hoge voorbeenactie (85) en 
achter beschikt de hengst over kracht (88). 

KAMPIOENEN NMK
Jaar Merrie Rubriek
2014 Holette (mv.Victory) Tweejarige merries
2015 Heidelien (mv.Fabricius) Driejarige merries

Jan van Manen: 
“Een Cizandro is makkelijk in de omgang, wil altijd voor je 

werken, beweegt natuurlijk en is fijn in de mond.”

CIZANDRO
WALDEMAR x MANNO
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De sterke Helandro B is gefokt door 
M.J. Smits en is met 130 winstpun-

ten de op één na hoogst scorende 
Cizandro-nakomeling. 


