
9KWPNMagazine 9 — september 2021

 De fokkerij van familie Zandbergen

Al decennialang 
prestatiefokkerij 

bij de Laarse 
Heide

De fokkerij van familie Zandbergen staat al jarenlang op de kaart. 

Uithangborden als Nederlands kampioen Kwidanta van de Laarse Heide, 

de olympische Victoria en de recent bij het KWPN-goedgekeurde hengst 

Maestro Gusto v/d Laarse Heide bewijzen dat hun visie tot succes  

leidt. Met gebruik van zowel bewezen als jonge hengsten  

hebben ze een sterke stam opgebouwd.

Tekst: JENNEKE SMIT — Beeld: DIRK CAREMANS



11KWPNMagazine 9 — september 2021

Samen met zoon Roger en zijn afgelopen voorjaar 
spijtig genoeg overleden vrouw Fien, richt Cees 
Zandbergen zich al tientallen jaren op de fokkerij 

van eersteklas springpaarden. “Met het paardenvirus 
ben ik opgegroeid, mijn vrouw was ook een groot  
liefhebber. Aanvankelijk lag mijn interesse meer bij de 
koudbloeden, maar Fien was actief als amazone en toen 
ik haar leerde kennen, ben ik me nog meer in de spring-
paarden gaan verdiepen”, blikt Cees Zandbergen terug, 
terwijl oude plakboeken en mappen vol met knipsels op 
tafel komen te liggen. “Als kind knipte ik al plaatjes uit 
de In de Strengen. Paarden hebben altijd een rode 
draad door ons leven gevormd.”

Investeren
Eind jaren 60 werd het eerste paard gefokt bij familie 
Zandbergen. “We zijn met een rijpaard van Fien begon-
nen met de fokkerij en daarna hebben we ons een hele 
tijd alleen op het rijden gericht. Op een gegeven 
moment werd het echt moeilijk om een goed paard te 
vinden en doordat ik regelmatig veulens aankocht 
rolden we zo weer de fokkerij in.” Dat veulens kopen 
heeft Cees Zandbergen geen windeieren gelegd. 
Jarenlang stond hij op de hengstenkeuringen vaak met 
zijn neus vooraan met hengsten die als veulen door 
hem ontdekt werden. Zoals de Abgar xx-zoon Pele en 
het jaar erop de Uppercut xx-zoon Rembrandt, die  
allebei bij het KWPN zijn goedgekeurd. “Ik ben altijd op 
zoek geweest naar goede veulens en naar goede 
merries. Voor die laatste categorie ging ik meestal naar 
het noorden. Daar hadden ze een sterke basis gelegd. 
Die Groninger-merries waren echt voor het werk  
geselecteerd en de paarden uit die stammen waren 
allemaal gezond, hard en werkwillig. Terwijl ze in 
Gelderland vooral mooi waren in die tijd. Daar komt bij 
dat ik graag het bloed van hengsten als Farn, Marco 
Polo en Sinaeda in de afstamming had. Stuk voor stuk 
hengsten die echt hun stempel hebben weten te  

drukken. Ik heb er regelmatig best diep voor in de 
buidel moeten tasten maar ben toch goed geweest met 
de merries die ik in het noorden heb aangekocht.”

Oberlina-stam
Zo’n belangrijke aankoop werd in 1977 gedaan met de 
Marco Polo-dochter Tessa (mv.Farn). Deze merrie 
vertegenwoordigde de nog altijd hoog aangeschreven 
Oberlina-stam en staat aan de basis van de meest 
succesvolle stam bij Stoeterij de Laarse Heide in het 
West-Brabantse Zundert. Uit Tessa fokte Cees 
Zandbergen in combinatie met G.Ramiro Z de merrie 
Ardanta. Deze in 1982 geboren merrie is altijd voor de 
fokkerij aangebleven op Stoeterij de Laarse Heide. “Ze 
is als elfjarige pas zadelmak gemaakt en sprong na een 
paar maanden haar eerste B-parcours”, herinnert zoon 
Roger Zandbergen zich, die met dezelfde bevlogenheid 
als zijn vader over de fokkerij praat. “Weer een jaar 
later sprong ze in het Z en het jaar erop deed ze mee 
aan het internationale concours in Mechelen. Dat was 
in het 1.40/1.45m, met een Zweedse amazone die hier 
op dat moment op stal stond. Helaas kunnen we die 
resultaten niet meer zwart op wit krijgen omdat het te 
lang geleden is én met een buitenlandse amazone was, 
maar ik weet het nog als de dag van gister.” Ardanta 
staat aan de basis van een reeks succesvolle spring- 
paarden uit de fokkerij van stoeterij De Laarse Heide. 
Meest bekend is haar van Quidam de Revel  
afstammende dochter Kwidanta van de Laarse Heide, 
en via de Daimler-dochter Jardanta is Ardanta  
grootmoeder van het olympische springpaard Yajamila 
(v.Lux Z), van Henrik von Eckermann. Laatstgenoemde 
werd overigens in Zweden gefokt. 

Kwidanta
Een paar zaken zijn opvallend aan het fokkerijverhaal 
van familie Zandbergen. Zo hebben ze voor hun beste 
paard, Kwidanta van de Laarse Heide, altijd bedankt 

Het fokdoel is van het begin af aan het fokken van een paard voor het hoogste niveau geweest. Cees en Roger staan hier bij hun 
veulens die afstammen van hun eigen hengst Maestro Gusto v/d Laarse Heide.
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Het paradepaard van stal, Kwidanta 
van de Laarse Heide, is vorig jaar op 
28-jarige leeftijd ingeslapen wegens 
ouderdomsverschijnselen. In 2005 
won deze Quidam de Revel-dochter 
het Nederlands kampioenschap onder 
Mathijs van Asten.

voor alle biedingen. Zij heeft na haar sport-
carrière de fokkerij gediend en is daarmee 
een belangrijk doorgeefluik van springge-
nen gebleken. In 2005 won deze Quidam de 
Revel-dochter het Nederlands kampioen-
schap onder Mathijs van Asten en ze 
ontwikkelde zich tot het paradepaardje van 
de Zundertse stal. “Ze was als veulen al een 
hele aparte. Ze ging tijdens het binnenhalen 
regelmatig in haar uppie op ontdekkings-
reis, even bij het terras van de kantine 
kijken of er wat te halen viel. We hebben 
altijd enorm veel vertrouwen in Kwidanta 
gehad en verkopen is dus voor ons nooit 
aan de orde geweest. Het is mooi dat ze alle 
verwachtingen waar heeft gemaakt”, vertelt 
Cees Zandbergen. De keur sport-spr presta-
tiemerrie leverde voornamelijk hengstveu-
lens en met haar Bustique-dochter Bella 
Donna van de Laarse Heide wordt de lijn 
voortgezet. Deze op 1.40m-niveau sprin-
gende keurmerrie leverde met Maestro 
Gusto van de Laarse Heide (v.Comme Il 
Faut) gelijk een KWPN-goedgekeurde zoon. 
Op 28-jarige leeftijd werd Kwidanta vorig 
jaar wegens ouderdomsverschijnselen inge-
slapen. Een aantal maanden eerder bracht 
Mathijs van Asten haar nog een bezoek. “Op 
een gegeven moment ging Kwidanta echt 
achteruit, dus hadden we Mathijs gebeld. 
Als hij nog afscheid wilde nemen, moest hij 
niet lang meer wachten, zei ik hem. Het was 
bizar om te zien dat Kwidanta hem nog zó 
sterk herkende en ze leefde daarna weer 
helemaal op. Uiteindelijk heeft ze hier nog 
bijna een jaar langer geleefd, het was echt 
een bijzondere merrie”, vult Roger 
Zandbergen aan.

Olympische stammen
Naast Yajamila komt uit de eigen fokkerij 
van de Laarse Heide ook al een olympisch 
paard: de tot Victoria omgedoopte Victory 
van de Laarse Heide (Tangelo van de 
Zuuthoeve x Cordano). Zij nam met 
Federico Fernandez deel aan de Olympische 
Spelen van Londen en presteerde daarna 
jarenlang met Bassem Mohammed op  
vijfsterrenniveau. “Victory komt uit een 
andere stam, die teruggaat op de door mijn 
vader aangekochte Farn x Sinaeda-merrie 
Linda. We hebben haar door Leon Kuijpers 
laten opleiden en als achtjarige is ze 
verkocht. Als tienjarige nam ze al deel aan 
de Olympische Spelen.” Uit die stam wordt 
er onder meer nog gefokt met de internatio-
naal 1.45m-geklasseerde merrie Charlina 
van de Laarse Heide (v.Carthago), die door 
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Victory van de Laarse Heide (v.Tangelo van de 
Zuuthoeve) nam met Federico Fernandez deel 
aan de Olympische Spelen van Londen.

Boy Peels is uitgebracht. Deze merrie is voor 2022 
drachtig van Maestro Gusto van de Laarse Heide, waar-
mee twee prestatielijnen van de familie Zandbergen 
zijn samengebracht. Een ander fokproduct dat op het 
hoogste niveau heeft gepresteerd is de Grand Prix-
merrie Zalina van de Laarse Heide Z (Zandor Z x 
Carthago), een kleindochter van de in de jaren 70 door 
Cees Zandbergen aangekochte Marco Polo-dochter 
Tiena (mv.Sinaeda). 

Vooruitstrevend
Een ander opvallend gegeven is dat Cees en Roger altijd 
hebben gekozen voor interessante sporthengsten. 
Ramiro, Bustique, Zandor Z, Carthago, Comme il Faut, 
Chin Chin, Cantus, Quidam de Revel. Met dat kaliber 
hengsten hebben ze hun stammen opgebouwd. 
Hengsten die sterke schakels vormen in de pedigrees 
van de paarden van de Laarse Heide. “Ik ben nooit 
achter de kudde aangelopen, maar altijd mijn eigen 
onderbuikgevoel gevolgd. We waren de eerste in 
Nederland die met Quidam de Revel dekten, dat was 
nog voordat hij had deelgenomen aan de Olympische 
Spelen.” Dat was in 1991, een jaar later werd Kwidanta 
geboren. “Mijn vader betaalde zonder twijfelen de 
7.500 gulden dekgeld”, lacht Roger. “Als hij iets wil, 
zorgt hij dat hij het voor elkaar krijgt.” En wat voedt 
die vastberadenheid? “Ik let echt op de manier van 
springen. Het wil helemaal niet zeggen dat een 

1.60m-paard beter is dan een 1.50m-paard, daarom 
volg ik ook altijd mijn eigen kop. Ik let op het lichaams-
gebruik, hoe atletisch en handig ze zijn, hoe ze te rijden 
zijn en hoe de instelling is. Neem nou Chin Chin, die 
sprong zelfs zonder ruiter nog door de torenhoge 
driesprong. Dát is instelling!”, vertelt Cees gepassio-
neerd. Vader en zoon gebruiken de winters tegenwoor-
dig om de hengstenkeuzes te maken. Of althans: een 
longlist. “Dat kan op het laatste moment altijd nog wel 
veranderen, maar we zijn er wel serieus mee bezig. 
Naast bewezen hengsten gebruiken we nu ook echt 
jonge beloftes. We moeten vooruit in de fokkerij en 
proberen voor de markt uit te blijven”, vult Roger aan. 
De laatste jaren is het aantal veulens weer wat aan het 
groeien bij de Laarse Heide. “In 2019 hadden we twee 
veulens, in 2020 waren dat er vijf en dit jaar zelfs acht. 
Maar we zijn wel wat aan het afbouwen met de stoete-
rij en verkopen ze nu ook wel als veulen. Dat hebben 
we in het verleden weinig gedaan.” 

Instelling
Een terugkerend onderwerp is de instelling van de 
paarden. ”Allesbepalend”, stelt familie Zandbergen. 
“Dat onze paarden met een zeventienjarig meisje in het 
1.40m presteren, zegt ons heel veel over de instelling. 
We zijn onze stammen begonnen met streng 
geselecteerde merries. Vroeger fokte iedere boer en 
werden de paarden echt voor het werk gefokt. Dat is de 
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Eind jaren 60 werd het eerste veulen geboren op 
de Laarse Heide. Cees Zandbergen heeft met het 
gebruiken van zowel bewezen als jonge hengsten 
een sterke stam opgebouwd.

beste selectie. Het is net als bij mensen, de instelling 
maakt het verschil. Een paard dat het wil doen springt 
tien centimeter boven zijn eigenlijke kunnen. Dat geldt 
niet voor een paard met al het vermogen die het liever 
niet doet voor je. Ze moeten erover willen! Daarnaast 
houden we ook van een mooi, correct paard. Een 
correct gebouwd paard met goed fundament houdt het 
simpelweg langer vol in onze sport, door incorrecte 
beenstanden krijg je veel sneller blessures. En een mooi 
paard is belangrijk omdat we er toch elke dag naar 
moeten kijken.” Het fokdoel is van het begin af aan het 
fokken van een paard voor het hoogste niveau geweest. 
“Maar je moet er rekening mee houden dat dat bijna 
nooit gaat lukken. Natuurlijk geeft het wel meer garan-
tie als de paarden uit een stam komen waar al meerdere 
1.60m-paarden uit zijn voortgekomen, je moet het 
altijd in perspectief zien. Het is heel bepalend waar een 
paard terecht komt en hoe hij gemanaged wordt. 
Daarom moet je het ook niet te snel veroordelen als een 
paard zelf niet op 1.50/1.60m-niveau gepresteerd 
heeft, dat hoeft hem of haar voor de fokkerij niet 
minder waardevol te maken. Naar onze mening kunnen 

ruiters het vermogen er wel in rijden, die laatste stap is 
echt afhankelijk van de ruiter en management. 
Doordat we in het verleden eigen ruiters in dienst 
hebben gehad, hebben we een deel van die opleiding in 
eigen hand kunnen houden, dat was zeker een 
voordeel.”

Goed op de hoogte
Onder meer via social media blijft familie Zandbergen 
goed op de hoogte van de verkochte fokproducten. “Daar 
kan je tegenwoordig niet meer omheen en gelukkig 
hebben we Nikita, die daar heel actief mee is. Zo trek je 
ook weer nieuwe klanten aan.” De fokproducten worden 
nu uitgebracht door Nikita Cheung, zij is daar kind aan 
huis en rijdt van af haar twaalfde paarden op de Laarse 
Heide. Daarmee wordt alles in eigen beheer gedaan bij 
familie Zandbergen. Zo ook met Maestro Gusto v/d 
Laarse Heide, één van de gekeurde hengsten op de 
stoeterij. “Dat was als veulen al een aparte. Toen hij twee 
jaar oud was, ben ik een paar keer naar Ermelo geweest 
om te kijken hoe het nu gaat met de KWPN-
verrichtingsonderzoeken, omdat we hem daar wilden 
voorstellen. Ik was er door wat onenigheid uit het 
verleden bijna 20 jaar niet meer geweest, maar was blij 
verrast om te zien dat ze het echt goed voor elkaar 
hebben met de training. We hebben hem zelf klaarge-
maakt voor de hengstenkeuring en het verrichtings-
onderzoek”, vertelt Cees. De kleinzoon van Kwidanta 
werd ingeschreven met 82,5 punten. “We hebben hem 
zadelmak gemaakt en dat was echt een kwestie van 
opstappen en wegrijden. Die kwaliteit zit in deze stam 
verankerd. Nikita gaat hem nu verder opleiden. Daarbij 
dekt hij een aantal merries, het is moeilijk om als niet-
-commerciële hengstenhouder een jonge hengst aan het 
dekken te krijgen, maar er zijn diverse fokkers die speci-
fi ek naar hem gevraagd hebben voor de fokkerij. Dat is 
een mooi compliment”, vertelt Roger. “We 
gebruiken hem uiteraard zelf ook. Als je een
goedgekeurde hengst hebt waar je zelf niet mee wilt 
dekken, is hij de goedkeuring niet waard. Die heb ik ook 
wel gehad hoor. En ik durf ook gerust met een niet-
gekeurde hengst te dekken als hij mij echt aanstaat”, 
bekent Cees.

Cees Zandbergen:
"Ik ben nooit achter de kudde 

aangelopen, maar altijd mijn eigen 
onderbuikgevoel gevolgd."
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“Wij zijn nu bezig  
met de vijfde generatie  
eigen fokkerij en dat  
geeft veel informatie”, 
vertelt Roger Zandbergen 
bij een van Kensington ES 
afstammend veulen.

Veel informatie
Terwijl Cees vroeger veel op pad was, volgt hij nu de 
fokkerij grotendeels vanuit de zetel. “Je kan hem wel 
Cees ClipMyHorse noemen, hij volgt echt álles”, lacht 
Roger. “Zo ook de hengstenkeuringen, die hij met de 
catalogus op schoot van de eerste tot de laatste hengst 
bekijkt. Hij houdt alles bij en komt altijd weer met  
interessante inzichten.” Zo houdt hij ook de  
ontwikkelingen van jonge hengsten scherp in de gaten. 
“We gebruiken steeds vaker jonge hengsten. Uit de 
moeder van Maestro Gusto hebben we dit jaar drie 
ET-veulens van Kensington ES, dat is zo’n hengst  
waarin we veel vertrouwen hebben. Embryo-
transplantatie passen we al sinds 2008 toe, dat is een 
mooie techniek maar de kwaliteit van de draagmoeder 
is wel bepalend. We hebben ooit een ET-veulen van 
Kwidanta gehad, uit een dravermerrie, die had zelf ook 
de beweging en het type van een draver. En nu hebben 
we twee grote Kensingtons uit grote draagmoeders, en 
een kleinere uit een kleine draagmoeder. Dat zijn wel 
dingen om in de gaten te houden. Daarom gebruiken 
we ook eigen merries als draagmoeder.” De meeste 
merries die bij stoeterij De Laarse Heide zijn ingezet 
voor de fokkerij, hebben zelf ook in de sport  
gepresteerd. “Voorheen hadden we als voorwaarde dat 
merries zelf op 1.30m-niveau gesprongen moesten 
hebben, dat hebben we nu al omhoog geschroefd naar 
1.35/1.40m. De lat komt steeds hoger te liggen.” 

Afbouwen
Hoewel er een stijgende lijn zit in het aantal jaarlijkse fok- 
producten kiest de familie Zandbergen wel voor kleinere 
aantallen. “Dat komt omdat we flink aan het uitbreiden zijn 
met de camping, een belangrijke bron van inkomsten voor 
ons. Daardoor blijft er veel minder weiland over en dat heeft 
zeker gevolgen voor onze fokkerij. Door diverse redenen is 
het sowieso wel een aandachtspunt dat we genoeg fokkers 
overhouden in Nederland. De oude fokkers verdwijnen en 
daarmee gaat ook een hoop knowhow verloren. Wij zijn nu 
bezig met de vijfde generatie eigen fokkerij en dat geeft veel 
informatie, zeker als de merries zelf in de sport hebben 
gepresteerd en we ook onze eigen hengsten gebruiken. Het is 
voor de meeste fokkers niet haalbaar om paarden zelf in de 
sport te laten uitbrengen, het kostenplaatje is erg hoog. Daar 
komt bij dat je steeds meer computerfokkers krijgt, waarbij 
de commerciële insteek bepalend is. Dat is wel een gevaar. In 
de fokkerij draait het om je onderbuikgevoel en om dat te 
ontwikkelen moet je veel zien en zelf ervaren. Door eigen 
ervaringen krijg je bepaalde inzichten. Zo zijn wij bijvoor-
beeld geen voorstanders van echt grote paarden, het meest 
ideaal is tussen de 1.66m en 1.70m. Een oplegger heeft ook 
een grotere bocht nodig dan een luxewagen. Daarbij is de 
instelling doorslaggevend. Als je ziet wat de paarden tegen-
woordig voor de kiezen krijgen, als ze een hoge driesprong 
ingereden worden zien zij alleen maar één grote rij met hout. 
Dan moeten ze wel een beetje gek zijn. Op de goede manier”, 
besluit Roger Zandbergen. •
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