
De fokker uit Odiliapeel komt nog 
maar net van de pony’s af als zij een 
springpaard zoekt. Zoals vele jonge 

amazones pluist ook zij de advertenties uit, 
die in die tijd nog massaal in de bladen 
staan. “Een vosmerrie van 1.59m met veel 
springvermogen, stond in In de Strengen. 
Ze was acht jaar, mager en kwam op haar 
achterbenen de stal uit. ‘Dit is wel iets voor 
ons Angèle’, schijnt mijn vader gezegd te 
hebben, want ik was daar zelf niet bij. Voor 
2.300 gulden kregen we niet alleen Nataly, 
maar ook haar zadel, hoofdstel en wat 
borstels. In het werk was ze in het begin wat 
verwend, maar dat was na één keer goed 
aanpakken helemaal over. Haar springver-
mogen bleek inderdaad gigantisch te zijn. Ik 
reed M-dressuur met haar en sprong ook in 
het M. Nataly had met gemak meer gekund. 
In 1983 werden we vijfde op het Nederlands 
kampioenschap”, blikt Angèle terug.

Een gouden paard
“Eenmaal mooi in conditie hebben we haar 
op de keuring voorgebracht. Bewegen kon 
ze ook, met veel bravoure snurkte ze naar 
het sterpredicaat. Op veertienjarige leeftijd 
hebben we haar laten dekken met Aktion, 
een hengst die we op de hengstenkeuring 

met veel actie zagen bewegen. Daar hield ik 
toen al van. Volgens de hengstenhouder was 
Kaiserstern een betere combinatie, maar ik 
ben blij dat we dat niet hebben gedaan. We 
besloten haar vervolgens op de Centrale 
Keuring voor graadverhoging voor te bren-
gen. Daar stond ze vierde in de rubriek van de 
acht jaar en oudere merries. Dat waren toen 
nog grote rubrieken. Nataly had niet de 
meeste maat, al was ze inmiddels uitgegroeid 
tot 1.64m. Tussen die kasten van merries van 
Huub van Helvoirt was het maar een beestje, 
maar ze liep wel als een grote. Op haar 
veertiende liep ze haar IBOP voor AA94. 
Zonder het te weten hadden we voor de sport 
en de fokkerij een gouden paard gekocht. De 
basis voor onze fokkerij was gelegd.”

Nataly gaf sport
Irco Polo-dochter Nataly (uit Bamira pref van 
Helmar, fokker H. van Middelkoop uit 
Braamt) voert terug op Dusie. Deze Gelderse 
merrie zien we ook terug in de moederlijn van 
de Grand Prix-hengst Ravel. Nataly bracht 
negen nakomelingen, waarvan twee als 
veulen zijn gestorven. Angèle’s eerste 
fokproduct Fanaat kreeg zij van haar vader 
mee als huwelijkscadeau. Deze Aktion- 
dochter is de eerste van de vele paarden die 

 De fokkerij van Angèle Toonen

“Beweging 
voorop”

De beste merries brengen de fokkerij het snelste vooruit. In het geval van Angèle Toonen was 

het vinden van haar stammerrie meer geluk dan wijsheid. De Brabantse is in haar jeugd fanatiek 

springamazone en zocht voornamelijk springvermogen in een paard. Zonder te weten welke

kwaliteiten ze in huis haalden, kocht haar vader een gouden paard voor sport en fokkerij. 

Tekst: STEEF ROEST — Beeld: DIRK CAREMANS E.A.
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Angèle zelf zadelmak maakt en richting het sportpredi-
caat opleidt. Daarna geeft Nataly twee Grand Prix-paar-
den, waarvan één een aangewezen hengst is, een Lichte 
Tour- en een ZZ-Licht-paard.

Steeds handiger
“Ik heb alle paarden hier thuis zelf zadelmak gemaakt en 
naar het Z2 gereden. Fanaat was mijn eerste Z2-paard, 
zij behaalde op haar achtste het sportpredicaat. Na die 
klassering mochten mijn merries de fokkerij in. Er 
stonden dan weer nieuwe merries klaar om naar het 

sportpredicaat te rijden. Gaandeweg werd ik ook steeds 
handiger, want de rest liep allemaal op jonge leeftijd Z2. 
Ik ben geen Anky, maar ik kan wel een paard africhten. 
Vanwege de drukte op ons loonbedrijf ben ik gestopt met 
het zelf rijden. Er rijden hier een aantal meiden op de 
merries. Meggie Roijakkers start met Fancy T nu 

ZZ-Zwaar, dat heeft ze tussen de 
veulens door gedaan. Mijn dochter 
Femke heeft Winner T als leermees-
ter. Sharon Pronk heeft Dakota Zee T 
en zijn moeder Zeester naar het 
ZZ-Licht gereden. Jokelien Verstra-
ten, Anky’s voormalige groom, heeft 
Bolivia Top T in het Z2 uitgebracht. 
Voor mij is het weleens lastig om 
mijn weg hierin te vinden. Voorheen 
zat ik zelf op mijn merries en kon ik 
exact vertellen wat voor gevoel ze 
geven. Voor die informatie ben ik nu 
afhankelijk van anderen. Ik moet van 
hen horen waar ze in het werk 
tegenaan lopen”, vertelt Toonen.
Fanaat blijkt een waardige opvolger 
voor Nataly. Zij gaf vijf paarden die 
op Z2-niveau of hoger liepen, 
waaronder het internationale Lichte 
Tour-paard Laureaat (v.Landwind II 
B). Voor de fokkerij behield de fokker 
Magnaat, Senaat en Cyanaat, 
merries die de fokkerij van Angèle op 
de kaart hebben gezet.

“Een goed veulen kun je 
aan iedereen verkopen.”

Met de nafok van de door haar vader aangeschafte Nataly (v.Irco Polo) heeft Angèle Toonen een fokkerij opgebouwd waaruit vele goed 
bewegende sportpaarden en keuringspaarden voortkomen. 
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Puur geluk
“Het geheim van mijn fokkerij? Ik denk dat ik met Nataly, 
met al haar kracht en correctheid, goed uitgangsmateriaal 
had. Ze was niet de grootste, maar die goede en krachtige 
beweging die ze zelf had, gaf ze ook nog eens heel goed 
door. Dat was puur geluk. Ik zocht een springpaard, of het 

nou een mooi paard was of niet. Het oog voor goede 
bewegingen heb ik door mijn vader opgedaan. Wij hebben 
altijd paarden met veel beweging gehad. Ik heb simpelweg 
nooit anders gezien en zo ontwikkel je daar ook een oog 
voor. Ik heb wel altijd heel goed naar ervaren mensen 
gekeken en geluisterd op de keuringen. Ik ben nog steeds 

SUCCESVOLLE SPORTPAARDEN
  Jazz Dancer (v.Ferro) internationaal Grand Prix met Vicki Thompson (GBR)
  Mondego (v.Contango) Lichte Tour met Jordy van Wijnen en Junioren met Lotte Jansen
  Laureaat (v.Landwind II B) Intermediaire I met Nina Winternheimer (USA)
  Luminary (v.Dageraad) Grand Prix met Tracy Lert (USA)
  Volvo (v.Jazz) Lichte Tour met Luis Fabregat Fibla (ESP) 
  Wolfram (v.Rhodium) 1.35m met Christina Tomt (NOR)
  Entertainer Win T (v.Rousseau) internationaal Lichte Tour met Amandine Prévost
  Gladstone Zee T (v.Apache) GP-U25 met Chase Shipka (USA)
  Geste (v.Rousseau) Intermediaire II met Marije de Lange
  Grand Galaxy Win (v.Apache) WK Jonge Dressuurpaarden met Severo Jurado Lopez (ESP) en internationaal Lichte 
Tour met Charlotte Jorst (USA)

  Helix (v.Apache) Lichte Tour met Marina Mattsson Hannell (SWE)
  Infinity Win T (v.Everdale) WK Jonge Dressuurpaarden met Roy First (ISR)

Vivaldi-dochter Fancy T scoorde 90/90 op de stamboekkeuring en wordt nu door Meggie Roijakkers in het ZZ-Zwaar uitgebracht.
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lerende. Beweging gaat bij mij bijna boven al het andere. 
Wie wil er nou geen paard met veel beweging? Daarom 
heb ik ook veel met Franklin gedekt, ook al was hij in het 
begin wat omstreden. Ik heb daar zoveel goede paarden 
mee gefokt.”
“Vergeet niet dat ook ik heb moeten bouwen aan mijn 
stam. Het komt niet als vanzelf aanwaaien allemaal. 
Maat is in het begin een aandachtspunt geweest in mijn 
fokkerij. Nu kan ik dat langzaam laten varen, maar het 
blijft nog wel altijd in mijn achterhoofd hangen.”

Goede fokstam
Terug naar de nafok van Fanaat. Zeoliet-dochter Magnaat 
bracht drie fokmerries die veel voor de fokkerij van de 
familie Toonen betekend hebben. Van hen was Topic  
(v.Goodtimes) kampioen op de Centrale Keuring in 
Veghel en zij bracht onder meer Bolivia Top T, die we 
kennen als de grootmoeder van de KWPN-hengst Koning. 
Deze Florencio-dochter dient nog steeds de fokkerij in 
Odiliapeel. Haar Lennox U.S.-dochter van dit jaar gaat via 
de KWPN Future Dressage Foal Auction voor 26.000 euro 
naar Spanje. Winner T (v.Jazz) scoorde op de stamboek-
keuring 90 punten voor exterieur en was zesde op de 
Nationale Merriekeuring. Zij staat te boek als de moeder 

van de KWPN-hengst Grand Galaxy Win, 
het WK-paard Infinity Win T en het Lichte 
Tour-paard Entertainer Win T. Volle zus 
Zeester T werd teruggekocht op de 
veulen veiling in Deurne, een beslissing 
waar Angèle vanaf het eerste moment blij 
mee was. “Zeester T heeft niet hetzelfde 
mooie voorkomen als Winner T, ze is wel 
een echte leverancier van sportpaarden. 
Zij geeft keer op keer paarden met veel 
kwaliteit in beweging.”

“We moeten als fokkers veel 
meer van elkaar willen leren. 
Niet iedereen hoeft het wiel 

opnieuw uit te vinden.” 

Winner T was als veulen kampioen in Noord-Brabant en bracht naast de KWPN-hengst Grand Galaxy Win al meerdere succesvolle 
sportpaarden. Deze Jazz-dochter dient als leermeester voor dochter Femke.
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De standaard verleggen
Als Angèle haar merries en veulens laat zien, blijkt hoe 
kritisch ze op haar eigen materiaal is. “Een ander zou heel 
blij zijn met deze kwaliteit, maar voor mij is dit net niet 
goed genoeg. Ik wil steeds weer betere paarden fokken”, 
vertelt ze over één van haar fokproducten. “Verbetering is 
niet exact te sturen en dat maakt de fokkerij spannend, 

soms moeilijk en ook weleens frustre-
rend. Ik ben continu bezig met het 
bedenken van de perfecte combinatie. 
In theorie kan ik dat nog zo goed 
bedenken, in de praktijk moet ik altijd 
maar afwachten wat er achter de 
merrie ligt. Maar des te meer goede 
eigenschappen ik weet te combineren, 
hoe vaker die ook komen bovendrijven. 
Ik leer gaandeweg ook weer van mijn 
eigen merries. Ze hebben natuurlijk 
allemaal hun eigen aandachtspunten, 
pas als ze ouder worden weet ik echt 
hoe ze fokken. Richting de toekomst 
wil ik ze graag nog aparter hebben. Ik 
leg de standaard elke keer hoger; de 
aparte veulens moeten nog aparter en 
de goede moeten nog beter worden. De 
vraag is hoe apart een paard uiteinde-
lijk kan worden. Op een gegeven 
moment houdt dat ergens op; dan kan 
de beweging niet nog groter. En 
moeten we dat wel willen? In mijn 
eigen fokkerij let ik steeds meer op 
souplesse, dat gemakkelijke en 
natuurlijke bewegen. Dat mag alleen 
niet ten koste gaan van de kracht. Ik 
wil wel dat ze van achteren blijven 
lopen, want daar begint het allemaal 
mee. Aan alleen maar souplesse heb je 
ook niets. De stap kan in Nederland 
weleens een aandachtspunt zijn, al is 
dat met wisselend resultaat wel beter 
aan het worden. Ik probeer daar op te 
letten in mijn fokkerij.”

Beweging voorop
Senaat (v.Havido!), ook een nazaat 
van Fanaat, bracht onder meer Fancy T 
(v.Vivaldi), die op de stamboekkeuring 
naar 90/90 liep en naast haar veulens 
succesvol in de sport wordt uitge-
bracht. Cyanaat is de laatste merrie uit 
Fanaat waar Angèle nog steeds mee 
fokt. Deze Johnson-dochter is de 
moeder van Geste (v.Rousseau), die 
door Marije de Lange in de Intermedi-
aire II werd uitgebracht. Cyanaat 
scoorde 90/80 op de stamboekkeuring 

“Ik heb moeten bouwen aan mijn stam. 
Het komt niet als vanzelf aanwaaien allemaal.” 

Rousseau- 
dochter Geste 
maakt zich 
onder Marije de 
Lange op voor 
de Grand Prix. 
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en is daarmee de derde merrie van Angèle 
die 90 punten voor exterieur kreeg toebe-
deeld. “De keuringen zijn voor mij belangrijk 
om het functionele exterieur te bewaken en 
te blijven letten op correcte beenstanden. In 
mijn fokkerij richt ik me vooral op de sport 
en ik hoop dat mijn fokproducten binnen het 
hoogste niveau mee kunnen draaien. 
Daarom wil ik in de fokkerij overal weleens 
vanaf wijken, behalve dat ik toegeef op bewe-
ging. Een hengst moet zelf apart kunnen 
bewegen, of nakomelingen geven die dat 
kunnen. Dat betekent dat ik soms combina-
ties maak die qua karakter op het randje 
lijken. Het is niet dat ik karakter onbelang-
rijk vind, maar ik laat geen hengsten staan 
omwille van het karakter. Ik heb al mijn 
merries zelf gereden en ik weet hoe ze in het 
werk zijn. Ik weet welke merrie heet is en 
welke merrie wel een scherpe hengst kan 
gebruiken. Al mijn merries hebben één 
overeenkomst: ze willen allemaal meewer-
ken. Het zijn stuk voor stuk snelle leerlingen. 
Dat krijg ik keer op keer terug van de ruiters 
die hier rijden of paarden kopen.”

Afzet via netwerk
De afzet van haar fokproducten lijkt Angèle 
gemakkelijk af te gaan. Veel van haar 
veulens komen op goede adressen in de 
sport terecht. Dat heeft naast de kwaliteit 
van haar paarden ongetwijfeld ook te 

maken met het zelf kunnen opfokken, thuis 
kunnen africhten en de juiste mensen 
inschakelen om de juiste klant te vinden. 
“Het werkt eigenlijk heel simpel: een goed 
veulen kun je aan iedereen verkopen. Dan 

“Ik leg de standaard elke 
keer hoger, de vraag 

blijft hoe apart een paard 
uiteindelijk kan worden.”

De KWPN-hengst Grand Galaxy Win (v.Apache) won onlangs met Charlotte Jorst op de Californische dressuurkampioenschappen de Prix 
St. George. Eerder liep hij onder Severo Jurado Lopez op het WK Jonge Dressuurpaarden. 
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moet je ook een goede prijs durven te 
vragen. Het adres waar zo’n veulen 
terecht komt bepaalt wel voor een 
gedeelte het succes van mijn fokkerij. In 
het verleden deed ik weleens wat van de 
prijs af, als ik het idee had dat zo’n 
veulen kansen in de sport zou krijgen. 
Dat doe ik nu niet meer, want het geeft 
geen zekerheden. Door de tijd heen heb 
ik zelf een netwerk opgebouwd, waar-
door de afzet eigenlijk vrij natuurlijk 
verloopt. Het gebeurt dat veulens vanaf 
de video op Facebook worden verkocht. 
Het is ook niet zo dat ik alle veulens 
verkoop. Goede merrieveulens houd ik 
graag en het gebeurt me ook weleens dat 
de verkoop als veulen niet lukt. Dat 
hoeft niet altijd wat te zeggen, want dat 
kunnen als driejarige fijne sportpaarden 
worden onder het zadel.”

Fokkersclubje
Samen met drie collega-fokkers heeft 
Angèle een fokkersclubje. Over de 
achterliggende reden is Brabantse fokker 
duidelijk: “We moeten veel meer van 
elkaar willen leren. Niet iedereen hoeft 
het wiel opnieuw uit te vinden. Een voor 
velen bekend voorbeeld: een kennis van 
mij had een goed veulen gefokt. Ze was 
daar zelf niet helemaal zeker van, maar 
omdat ik ook tegen haar had gezegd dat 
het een goed veulen was, vroeg ze net 
geld toen de hengstenhouder op bezoek 
kwam. Het was zeker geen absurd hoog 
of onrealistisch bedrag wat ze vroeg, 
toch werd er wel wat lacherig op gerea-
geerd. Ik herken dat, want ook ik vraag 
me weleens af of ik niet teveel geld vraag 
als er gezegd wordt dat een veulen te 
duur is. Met ons fokkersclubje is het in 
de eerste plaats heel gezellig en onder-

tussen proberen we van elkaar te leren. Omdat 
ik een wat grotere fokker ben, vragen zij veel aan 
mij. Ik leer op mijn beurt ook weer van hen. We 
bekijken elkaars veulens en proberen opbouwen-
de kritiek te geven. We hebben het erover welke 
veulens we aanhouden voor onze eigen fokkerij, 
welke veulens we willen verkopen en wat dan 
realistische vraagprijzen zijn. We bespreken 
eigenlijk alle strubbelingen die een fokker 
onderweg tegen kan komen. We plannen ook 

samen dagjes uit: zo zijn we naar de hengsten-
show bij Helgstrand en de hengstenkeuring in 
Denemarken geweest. Een poosje geleden waren 
we op bezoek bij Ad van den Tillaart. Daar 
hebben we veulens gekeken en uitleg over de 
toepassing van ICSI gehad.”

Sneeuwbaleffect 
De fokkerij van de familie Toonen blijkt meer 
fokkers op te vallen. Zo wordt Ultimaat, een 
Negro-dochter uit Fanaat, als duurste merrie-
veulen via de SELL Veulenveiling in Deurne 
verkocht aan de familie Gotink. Zij fokten hier 
onder meer Caraat (v.Gribaldi) uit, die met Rixt 
van der Horst deelnam aan de Paralympische 
Spelen van Rio de Janeiro en nu met Frederike 
Gotink succesvol is in de Lichte Tour. Rob van 
Puijenbroek kocht Kristal Fan T (v.Blue Hors 

FOKMERRIES
Naam Predicaten Afstamming Veulen 2020 Drachtig van
  Bolivia Top T Elite sport-dres PROK Florencio uit Topic elite pref prest sport-dres PROK van Goodtimes Lennox W Kjento
  Cyanaat Elite sport-dres D-OC Johnson uit Fanaat keur pref prest sport-dres van Aktion Jameson RS2 en Fürst Jazz (ET) Kjento
  Ely Zee T Ster PROK Florencio uit Zeester elite sport-dres D-OC van Jazz  Dream Boy
  Jillz Boa T Elite D-OC Desperado uit Bolivia Top T elite sport-dres PROK van Florencio  Franklin
  Fancy T Elite sport-dres IBOP-dres PROK Vivaldi uit Senaat elite pref prest sport-dres D-OC van Havidoff  Lennox W
  Louisiana Top T Ster D-OC Vivaldi uit Topic elite pref prest sport-dres PROK van Goodtimes Franklin Gust en gaat sport in
  Mercedes Zee T D-OC Fürstenball uit Zeester elite sport-dres van Jazz  Blue Hors Zackery
  Winner T Elite pref prest IBOP-dres sport-dres PROK Jazz uit Magnaat elite pref prest sport-dres PROK van Zeoliet Franklin Fynch Hatton
  Zeester T Elite sport-dres D-OC Jazz uit Magnaat elite pref prest sport-dres PROK van Zeoliet GLOCK’s Toto Jr. Total McLaren

“Het is niet dat ik karakter 
onbelangrijk vind, maar ik 

laat niet altijd hengsten staan 
omwille van het karakter.”
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Zack) als veulen aan en deze dochter van Fancy T werd kampioen 
in België. Bolivia Top T gaf in combinatie met Bretton Woods de 
merrie Gucci Boa T, die we kennen als de moeder van de KWPN- 
hengst Koning (v.Governor). 
“Het is hartstikke leuk als anderen met mijn lijntje verder werken. 
Helemaal als zij met die merries succesvol blijken te zijn, ook al 
worden we dan toch wel concurrent van elkaar. Veel van de huidige 
eigenaren vragen mij om advies. Ik zeg dan niet wat zij moeten 
doen, want het moeten hun eigen fokkerijkeuzes blijven. Ik 
probeer wel altijd te zeggen welke opties ik zou vermijden.” 

Trouw aan eigen lijntje
“Ik ben heel trouw aan mijn eigen 
lijntje. Toen Nataly stierf zochten we 
een vervanger en die vonden we in 
Madorijke.” Deze keurmerrie (Hem-
mingway uit Hadorijke van Nurpri-
mus, fokker C.G.M. Lange uit Schaijk) 
werd door de fokkerijkeuzes van 
Angèle preferent en prestatie, toch 
besloot de fokker om afscheid te 
nemen. “Ik vond het leuker om met 
één stam verder te gaan, zeker omdat 
ik deze stam zelf opgebouwd heb. De 
stam van Madorijke is groot en 
wijdvertakt, dat voelt toch minder als 
mijn eigen fokkerij. Met embryotrans-
plantatie heb ik ook niet zoveel. 
Wellicht wordt het anders als ik 
embryo’s ga verkopen. Een wandelende 
baarmoeder in de wei zegt mij toch 
minder dan het plezier dat ik van mijn 
eigen merries heb. Ondanks dat mijn 
fokkerij in aantallen groot is, moet het 
voor mij vooral ook leuk blijven”, 
besluit de fokker. •
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Angèle Toonen: “Al mijn merries hebben één overeenkomst: ze willen allemaal meewerken. Het zijn stuk voor stuk snelle leerlingen. Dat 
krijg ik keer op keer terug van de ruiters die hier rijden of paarden kopen.”
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