
 De KWPN’ers van Charlotte Dujardin

Wie wordt

‘Een absoluut toppaard vind je maar eens in je leven’ is een gevleugelde uitspraak in de paardenwereld. 

Maar niet voor Charlotte Dujardin. Na een tussenjaar beweegt zij zich weer heel hard richting de inter-

nationale top. Haar partner tot zover? De in Hannover geregistreerde Mount St. John Freestyle, deze 

sterk bewegende Fidermark-dochter bracht haar in Tryon al twee bronzen medailles. Dat de Britse ama-

zone geen eendagsvlieg blijkt, bewijst ze ook met haar jongere paarden. Op alle niveaus is zij zo goed als 

onverslaanbaar. Een saillant detail: Dujardin’s liefde voor Nederlandse paarden stopt niet bij Valegro. 

Tekst: STEEF ROEST —  Beeld: LEANJO DE KOSTER E.A.

Valegro?
de nieuwe
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“Kwaliteit was als veulen zeker zicht-
baar”
En Vogue werd bij de familie Van de Goor in Herpen 
gefokt. Zij kozen voor Jazz voor hun elitemerrie 
Nicarla. Deze Contango-dochter is voor Hanneke 
enigszins een bijzondere merrie. “Ik kocht haar samen 
met mijn vader toen zij zes jaar was. Ik was pas zestien 
toen ik begon met paardrijden, ze was mijn eerste 
paard. Nicarla was net zadelmak, mede door haar fijne 
instelling waren we vrij snel Z2. Het was een scherpe 
merrie. Elke keer als ik de ring binnenreed, moest ze 
even loeren naar de bloemetjes op de bakrand”, vertelt 
Hanneke over de sportmerrie die ze als scherp, maar 
ook heel eerlijk beschrijft. “Ik moest elke seconde 
blijven rijden, toch liet ze me nooit in de steek. Voor 
mij was ze heel speciaal.”

Sterk karakter
In de fokkerij had de familie Van de Goor al meerdere 
combinaties geprobeerd met Nicarla. De keuze voor 
Jazz wordt gemaakt, omdat de preferente hengst goed 
lijkt te klikken met het Contango-bloed van Nicarla. 
Hanneke kan zich En Vogue nog goed voor de geest 
halen. “De kwaliteiten waren als veulen zeker goed 
zichtbaar. We zagen ook dat En Vogue een sterk karak-
ter had en je hoopt natuurlijk dat zo’n paard bij 
iemand in handen komt die daar de weg mee weet. 
Uiteindelijk heeft dat ook zo uitgepakt.”
 
Britse dressuurpaardenfokkerij
En Vogue staat de eerste drie jaar bij de familie Van de 
Goor in Herpen en wordt via Linda Laugeman aan 
Sandra Biddlecombe verkocht. “Linda deed heel veel 
handel met haar vader die inmiddels helaas overleden 

is. Een groot gedeelte van de Britse dressuur-
paardenfokkerij drijft op de stammen die 
mijn vader verkocht via Linda Laugeman. 
Charlotte zag En Vogue bij Sandra op stal en 
zo is het balletje gaan rollen. We hebben al 
veel paarden gefokt en kunnen zeker niet 
alles blijven volgen. De paarden die uiteinde-
lijk echt succes boeken, maken je als fokker 
enorm trots. Het is voor ons dan ook fantas-
tisch dat En Vogue het nu zo goed doet. De 
Contango-merrie hebben we niet meer. We 
hadden haar verkocht aan mensen die een 
oudere fokmerrie zochten. Ze is vrij recent 
overleden aan een bloeding in haar darmen.”

EN VOGUE
Kanshebber voor Tokyo

De negenjarige En Vogue wordt door Dujardin gezien als een kanshebber voor 
Tokyo. De Jazz-zoon had al veel succes in de Lichte Tour en maakte begin 2018 

zijn Grand Prix-debuut met een score van net geen 73 procent. “Hij kan erg 
heet zijn en het is lang niet altijd makkelijk met En Vogue geweest. Het was een 
uitdaging om En Vogue zover te krijgen”, vertelde de Britse olympiër over de in 

Nederland gefokte ruin, die zij in eigendom heeft met Sandra Biddlecombe. 

RIVER RISE ESCALA
En Vogue is niet het enige succes dat zijn oorsprong heeft 
in de stallen van familie Van de Goor. Ook River Rise 
Escala, een AES-geregistreerde dochter van Lord 
Leatherdale, komt uit een merrie die haar basis kent in 
het Brabantse Herpen en nu op stal staat bij Dujardin. 
“River Rise Escala komt uit Retoriska, een keurmerrie van 
Ferro. Zij komt uit de stam van Zanoeksa (v.Farn, red.), 
een merrie die heel oud heeft mogen worden bij ons. Dat 
waren stuk voor stuk kneiterharde paarden met een sterk 
gestel. Zanoeska werd 32, maar kon zo door voor een 
driejarige merrie die naar de stamboekkeuring ging. Heel 
erg tekenend voor haar nafok is het sterke achterbeen-
gebruik, dat hebben ze allemaal.” Uit deze moederlijn zien 
we onder meer de in Oldenburg gekeurde Grey Flanell  
(v.Gribaldi), meerdere internationale springpaarden en 
diverse betere dressuurpaarden.
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De kwaliteiten van En 
Vogue waren als veulen al 
zichtbaar. Inmiddels heeft 
de Jazz-zoon zijn Grand 
Prix-debuut gemaakt. 
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“Als veulen al een vechter”
Dick Faro fokte Ekitof uit zijn Negro-merrie 
Twicky. “Ik vond Zucchero een interessante 
hengst, zeker in het kader van de bloedsprei-
ding. Hij fokte misschien nog wel beter dan 
hij zelf was. In Nederland heeft hij niet veel 
kansen gekregen, maar ik zie er de nodige 
sportpaarden van lopen. Ekitof was een groot, 
hoogbenig veulen. Hij begon met wat pech en 
heeft als veulen in Utrecht gestaan. De vraag 
was of hij het zou halen, uiteindelijk bleek het 
een vechter, want hij kwam er goed doorheen. 
Ik heb de hengsten altijd samen met Gertjan 
van Olst en daar vond Carl hem ook in de 
koppel. Carl was al bekend met de familie van 
Ekitof. Ook Don Jovi, een NRPS-hengst van 
Don Ruto uit Twicky, komt uit mijn fokkerij 
en die liep in Engeland succesvol Lichte Tour 
met een leerling van hem.”
 
Sterke fokstam
De basis van Ekitof ligt bij de keurmerrie 
Cicky (v.Joost) die een IBOP voor 100 punten 
liep en haar prestatiepredicaat verkreeg via 
twee nakomelingen op 1.30m-niveau en het 
internationale Grand Prix-springpaard Cafe 
Fantinni Leandro. “Ik kocht Cicky als jaarling 
en heb met haar fokkerij veel succes gehad. 

Over het algemeen zijn het bloedpaarden, 
ietwat laatrijp, maar met veel uitstraling en 
beweging. Het is een tak die zowel spring- als 
dressuurpaarden geeft, in beide disciplines 
zien we veel sportpaarden op hoger niveau. Ik 
wil binnenkort eens gaan kijken in Engeland. 
Ekitof was gekwalificeerd voor het WK Jonge 
Dressuurpaarden, maar zowel Carl als 
Charlotte lijken daar niet zoveel mee te 
hebben. Ik hoop dat Ekitof gezond blijft en 
binnenkort Grand Prix start, dat is goed voor 
mijn fokkerij. Momenteel heb ik nog een jonge 
George Clooney uit Twicky staan, met deze 
stermerrie wil ik de fokkerij voortzetten.”

EKITOF
In de koppel al opvallend

Het is ongekend wat Charlotte samen met Carl aan paarden weet te 
produceren. Dit bewijst ook wel dat een dressuurpaard, naast de hoognodige 

natuurlijke aanleg, ook door de ruiter gemaakt moet worden. Hester vond 
Ekitof (v.Zuccero) op tweejarige leeftijd in Nederland. De zwarte liep destijds 

nog in de koppel bij Gertjan van Olst en Carl pikte hem er onmiddellijk 
uit. In Engeland won Ekitof als vijfjarige jongepaardenproeven onder Amy 

Woodhead en na slechts enkele proeven gelopen te hebben, bracht Charlotte 
het fokproduct van Dick Faro uit ’s Gravenmoer, naar de nationale titel in de 

Advanced Medium Gold-rubriek. Qua niveau vergelijkbaar met het Z2.

RIVER RISE NISA
Uit dezelfde stam als Ekitof komt ook de AES-geregis-
treerde River Rise Nisa (v.Negro). Charlotte kent de 
familie van deze merrie, want zij reed al Grand Prix met 
Tatler. Deze Ferro-zoon komt uit Nicky (v.Amsterdam) en 
is nauw verwant aan River Rise Nisa. De moederlijn 
vervolgt met de ster preferente prestatiemerrie Vicky 
(v.Agbar xx). River Rise Nisa is nog steeds in eigendom 
van fokker Sarah Tyler-Evans en loopt inmiddels op Lichte 
Tour-niveau onder Charlotte Dujardin.
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Ekitof (v.Zuchero) heeft nog 
niet veel wedstrijden 
gelopen, maar heeft al wel 
een Britse nationale titel 
op naam.



Verrassing
Voor Henk de Jong uit Gorinchem was het in 
2011 een verrassing toen hij opeens een 
vosveulen naast zijn Tango-merrie Zenzi 
(elite IBOP-dres D-OC) zag lopen. “De merrie 
liet nog niet zien dat het al tijd was en 
plotseling stond er een veulen in de wei. Gio 
kon echt super bewegen en als tweeënhalf-
jarige hebben we hem verkocht aan Amélie 
Kovac. Zij zocht een paard voor zichzelf en 
omdat Gio niet al te groot was, leek dat goed 
te passen.”

Even slikken
“Wij kochten Gio’s grootmoeder Kiss Me  
(v.Fair Play, red.) voor de aardigheid. Ze had 
nog helemaal niets gedaan en nadat we er wat 
mee gereden hebben, hebben we haar gedekt. 
Met de geboorte van Zenzi, de moeder van 
Gio, moest ik wel even slikken. Een vos met 
veel wit op het hoofd, vlekken onder haar 
buik en hoge witte benen. Dat was niet 

helemaal wat ik voor ogen had, maar het was 
een sterk veulen en ze kon verschrikkelijk 
goed lopen. Mettertijd zijn we steeds wijzer 
met die merrie geworden, want ze liep mee op 
de NMK en slaagde met gemak voor haar 
IBOP. Daarna hebben we er nooit meer een 
zadel op gehad, ze was vrij dominant en niet 
de makkelijkste.” 

Wisselende fokkerij
Zenzi gaf in combinatie met Tuschinski twee 
Grand Prix-paarden. Denzel STH van Yessin 
Rahmouni en Enzos, het U25-paard van Jill 
Huijbregts. “We hebben de merrie nu samen 
met Ad Valk. Ze is momenteel drachtig van 
Indian Rock en er staat nog een jaarling van 
Iron Man. Haar fokkerij is qua type wat 
wisselend. Ze geeft zowel degelijke als 
bloederige types, maar ze kunnen wel 
allemaal super lopen. Net als hun moeder 
hebben ze een heel sterk achterbeen en zijn 
het stuk voor stuk karakterpaarden.”

GIO
Duracell-konijn met 
enorm veel beweging

Gio (v.Apache) is misschien niet de grootste van stal, maar compenseert 
dat ruimschoots met zijn oneindige energie. Charlotte noemt de vos, die op 

stal Pumpkin heet, gekscherend een Duracell-konijn. Ze vond hem in de 
Verenigde Staten, waar Amélie Kovac een clinic bij haar reed. Dujardin kon het 
bewegingswonder niet loslaten en schafte hem, ondanks Carl’s bezwaren over 

de maat, toch aan. De makkelijk schakelende vosruin werd afgelopen najaar 
Brits reservekampioen in de klasse Advanced Medium (Z2).
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De oneindige energie en de 
kwaliteit in het lopen spreken 
Charlotte bijzonder aan bij 
Apache-zoon Gio.



Bloedmooi
Marianne Minkes uit Eastermar fokte 
Florentina uit de merrie Avondsterina S. Een 
schimmelmerrie die zij vond bij Grietje 
Schimmel in Voorthuizen. “Ik had veel 
verwachtingen van Avondsterina S. Ze was 
bloedmooi, al was het ook een pittige tante. 
Ze was met haar 1.64m niet al te groot. De 
hengstenhouder die haar insemineerde 
noemde haar een grote Welsh-pony, zo knap 
was ze. De merrie kon fantastisch lopen, met 
veel kracht en beweging. Op de keuring werd 
ze zo ster en daarna slaagde ze voor de IBOP. 
In overleg met een vriendin van mij liet ik 
haar dekken door Vivaldi. Daarna werd het 
allemaal snel minder. Ik heb de merrie nog 
een paar keer proberen te starten, maar we 
zijn geen enkele keer in de baan gebleven. Het 
is jammer dat het met Avondsterina S niet zo 
is afgelopen als ik zou willen.”

Goed paard
“Ik vind het wel heel leuk dat Florentina het 
zo ontzettend goed doet. Je hoopt natuurlijk 
het beste voor je eigen fokproduct. Ik zag al 
vrij snel dat het een heel goed paard was, 
maar stelde mezelf ook de vraag of ik zelf 
genoeg kwaliteiten had als zij hetzelfde 
karakter als haar moeder zou hebben. Ik heb 
Florentina daarom als tweejarige aan Jan van 
Tuyl verkocht. Hij heeft haar nog een half jaar 
in het land gehad en in het najaar is ze 
geveild. Ze had geen betere amazone kunnen 
treffen. Ik heb altijd in Florentina en haar 
enorme bewegingen geloofd. Als ze ooit eens 
een grote wedstrijd mag lopen, gaan we zeker 
kijken.”

FLORENTINA
Lichtvoetig en met 

enorm veel beweging
De charmante schimmelmerrie Florentina had zowel internationaal als 

nationaal al veel succes in de Lichte Tour. Charlotte kocht de merrie op jonge 
leeftijd op de Brightswell auction voor 33.000 pond en heeft sindsdien veel 

gewonnen met de lichtvoetige Vivaldi-dochter. 

U-GENIUS
Het bloed van medaillewinnaar Uthopia (v.Metall) en de 
onverslaanbare Valegro (v.Negro) in één paard. Dat is de 
fokkerij achter U-Genius, een zoon van Carl Hester’s 
Uthopia uit Weidyfleur II, de volle zus van Valegro. De 
AES-geregistreerde en -gekeurde hengst werd gefokt 
door Claire Hester, de zus van Carl. U-Genius is inmiddels 
zeven jaar oud. Wedstrijden heeft de hengst nog niet veel 
gezien, maar U-Genius is door Charlotte Dujardin al wel op 
Lichte Tour-niveau afgericht.

Fokker Marianne Minkes: 
“Ze had geen betere  

amazone kunnen treffen!”
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Florentina (v.Vivaldi) is 
ontzettend los door 
haar lijf en beweegt 
met veel elasticiteit.
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