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 Fokkers van toen en nu

Een brug
van verleden
naar heden

Het KWPN-ledenbestand kent een heel aantal fokkers, paardensporters en liefhebbers die hun passie voor de paarden 

van huis uit hebben meegekregen. Ze leerden veel van de visie van hun ouders en vormen nu een sterke en onmisbare 

schakel tussen het verleden en het heden. In dit artikel deelt een aantal van hen hun herinneringen en toekomstvisie.

Tekst: GEMMA JANSEN — Beeld: JACOB MELISSEN E.A.
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Margje Fikse is geen naam die bij paardenmensen een 
belletje laat rinkelen. We kennen Fikse als journa-
list, presentator, tv- en radiomaker. Ondanks dat 

haar vader een bekende paardenfokker was, heeft Margje 
Fikse zich nooit verder verdiept in de fokkerij. Dat is anders 
voor Lia van Baalen, Sander Bloem jr., André van Norel, Alwin 
Pleijter, Hendri van Malestein en Gerard ter Denge. Zij namen 
de fokkerij van hun vader over. Wat hebben zij van hun in de 
fokkerij succesvolle familie geleerd? Zijn er zaken die ze 
anders doen? En op welke manier zetten ze de fokkerij voort? 
 
Margje Fikse
In de jeugd van Margje Fikse speelden paarden een hoofdrol. 
Vader Helmert runde met echtgenote Trijntje een gemengd 
boerenbedrijf en was hengstenhouder. Margje kon als 
 nakomertje op zijn onverdeelde aandacht rekenen en kijkt 
met veel plezier terug op haar jeugd in Hattem. Ze ging al 
jong het huis uit om Politieke Wetenschappen te studeren. 
Vervolgens presenteerde ze een reisprogramma bij de EO en 
werd verslaggever bij de actualiteitenprogramma’s 
TweeVandaag en Netwerk. Inmiddels staat haar naam bij een 
groot aantal reportages en programma’s. Ook op de radio is 
Margje regelmatig te horen. Onder meer in het sport-
programma Langs de Lijn en Omstreken. Afgelopen zomer 
liet ze in de paardenwereld van zich horen door een item over 
dierwelzijn met Anky van Grunsven, Marian Dorresteijn en 
Willem Vermaat te maken. 

De familie Fikse
De naam Helmert Fikse is onlosmakelijk verbonden met de 
hengsten Duc de Normandie (Monceaux xx uit Gondole van 
Reynolds SF) en Enfant de Normandie (Enfant Terrible xx uit 
Nitroglycerine van Valet Maitre SF). Tijdens een bezoek aan 
de hengstenkeuring in het Franse Caen raakten Helmert en 
zijn beide broers Gerrit en Henk zodanig onder de indruk van 
Duc de Normandie dat ze alles op alles zetten om deze hengst 
naar Nederland te krijgen. Deze zoon van een volbloedhengst 
kwam precies op het goede moment naar Nederland. In 1966 
was men hier volop bezig met de omvorming van landbouw-
paard naar sportpaard. Hij werd enthousiast ontvangen en 
heeft voor enorm veel goede nakomelingen gezorgd. Ook nu 
kom je zijn naam nog heel vaak tegen in de pedigree van 
sportpaarden. Onder meer in die van bekende hengsten zoals 
Expression, Indian Rock en Vivaldi. Op dezelfde wijze als Duc 
de Normandie kwam een paar jaar later Enfant de Normandie 
naar Nederland. Ook deze volbloedzoon heeft een grote 
invloed gehad op de fokkerij van goede paarden en drukte 
daarop een duidelijke stempel. 

Nieuwsgierigheid
De uit Hattem afkomstige Margje maakte het allemaal van 
dichtbij mee: “In de tijd dat ik opgroeide, werden de merries 
nog natuurlijk gedekt. Duc de Normandie was best kieskeurig, 
want hij sprong zeker niet op elke merrie. Hij had ‘een 
 vriendin’ vlak bij hem op stal staan. Als hij niet veel zin had in 

Margje Fikse met de door 
haar familie gefokte  

Ultra -Utopia (v.Farrington). 
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een merrie, parkeerde mijn vader hem voor zijn vriendin. Zij 
fungeerde als lustobject en daarna deed Duc probleemloos zijn 
werk. Er was zoveel animo voor Duc dat merries ook bij ons 
bleven staan en mijn vader en moeder tijdens het dekseizoen 
zelfs ’s nachts eruit gingen om dan samen nog een merrie te 
dekken. Bij al die merries die aan huis kwamen, hoorden ook 
eigenaren. Mensen uit het hele land kwamen naar ons toe om 
hun merrie te laten dekken: boeren, burgers en buitenlui. Van 
Jan des Bouvrie, die meekwam met Toon Ebben, tot de 
 buurman even verderop.”

Een voorbeeld
In diezelfde regio bouwde Gert Willem van Norel vanaf de 
jaren 70 zijn hengstenhouderij op. Van Norel had voor die tijd 
ervaring opgedaan bij de familie Fikse en kreeg in 1977 de 
hengst Pretendent goedgekeurd. In Wapenveld fokte de Fokker 
van het Jaar 2004 meerdere Grand Prix-paarden, 
 goedgekeurde hengsten en een rij aan goede keuringspaarden. 
Voor André van Norel was zijn vader een voorbeeld wat gedre-
venheid betreft: “Onze vader is nog niet zo lang geleden over-
leden, 3 juni van dit jaar, maar mijn broer en ik werkten al heel 
lang in het bedrijf. Eigenlijk zijn we er opgegroeid. Onze vader 
was een voorbeeld voor wat gedrevenheid betreft. Toen we een 
jaar of zeventien waren, mochten we voor het eerst paarden 
voorbrengen. Dat kon hij zelf machtig goed. Om een paard zo 
 optimaal mogelijk voor te stellen was het natuurlijk belangrijk 
dat het goed werd gedaan. Ik snapte goed dat hij dat moeilijk 
uit handen kon geven. Zolinda was een van de eerste paarden 
waarmee ik liep en zij werd in Bennekom reservekampioen.”

Veel gevoel voor combinaties
“Mijn vader vond het moeilijk om het onder woorden te 
 brengen, maar hij had veel gevoel voor het maken van 
 combinaties”, vervolgt André. “Daar was hij heel goed in. Het 
was natuurlijk ook belangrijk dat een hengst die hij aankocht 
aansluiting had met de merriestapel van zijn klanten. De 

manier waarop hij naar een paard keek, hebben wij hopelijk 
van hem overgenomen. Net als hij houden wij van paarden die 
van achteren naar voren lopen en los in het lijf zijn. Paarden 
die fijn bergop lopen, gewoon swingen en takt en regelmaat 

ANDRÉ VAN NOREL: “VERDER 
ZOALS VADER HAD GEWILD”

“Als ik terugdenk aan mijn vader, herinner ik mij meteen zijn 
doorzettingsvermogen en tevens zijn onverwoestbare 
optimisme. Wat er ook tegenzat: hij ging altijd door en volgde 
steeds zijn eigen kop. Voor 2022 hoop ik dat we de corona- 
ellende eindelijk achter ons kunnen laten. Dat de hengsten-
keuring live door kan gaan, want dat is toch een heel andere 
beleving dan hengsten vanachter een beeldscherm bekijken. En 
dat onze Painted Black-zoon, uit de moederlijn van Grand 
Prix-paard Pop Art, het goed gaat doen in het verrichtings-
onderzoek. Dan kunnen we verder zoals vader had gewild.” 

Paradepaarden 
 Pretendent (ggk KWPN Le Faquin x Duc de Normandie)
 Vanitas (ggk KWPN Pretendent x Commandant) Grand Prix
 Vincent (ggk KWPN Pretendent x Duc de Normandie)  

Grand Prix
 Cabochon (ggk KWPN keur Vincent x Commandant)
 Facet (ggk KWPN Vanitas x Tolbert) Grand Prix
 Oscar (ggk KWPN Wolfgang x Nabuur) Lichte Tour
 Uphill (ggk KWPN Oscar x Appolonius) Grand Prix
 Il Divo (ggk KWPN Winningmood x Oscar)
 Winningmood (Prado x Donnerwind) PSG
 Expression (ggk KWPN Vivaldi x Vincent) Grand Prix

Gert Willem van Norel werd in 2004 vanwege zijn 
fokkerijprestaties gehuldigd als Fokker van het Jaar. 
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hebben. Die makkelijk door een 
wending kunnen lopen, zonder elke keer 
in de bocht een pasje bij te moeten 
zetten. Er zijn paarden die heel ruim 
bewegen, maar niet los door het lijf zijn. 
Hij hield, en wij dus ook niet, absoluut 
niet van stijve harken. Een duidelijk 
verschil in de fokkerij is dat vader geen 
Duits en geen Engels kon. Dat kunnen 
wij wel en daarom kijken we wat heng-
sten aangaat iets vaker over de grens. 
Ons doel is hetzelfde gebleven: een fijn 
sportpaard fokken. Hieruit kan een 
paard komen dat kan presteren op het 
allerhoogste niveau, maar ook een paard 
voor de gewone ruiter. De paarden die 
we zelf graag op stal willen hebben, zijn 
vaak ook de paarden waar ruiters om 
vragen en gelukkig van worden.”

Over de grens
Wie ook vaker over de grens kijkt dan 
zijn vader deed, is Hendri van 
Malestein. We kennen de familie Van 
Malestein door hun Gelderse  fokkerij. 
Vader Jan werd in 2016 gehuldigd als 
Fokker van het Jaar. Zoon Hendri staat 
te boek als fokker van verschillende 
internationale menpaarden en fokte 
twee tuigpaardstermerries en drie 
Gelderse merries die voorlopig keur zijn. 

HENDRI VAN MALESTEIN: “HECTISCH JAAR”

“2021 was voor ons op zijn minst een hectisch jaar. Begin februari overleed mijn vader, afgelopen zomer trouwde ik met mijn vrouw en 
werden we tevens trotse ouders van een dochter. Verdriet en vreugde naast elkaar. Mijn liefde voor paarden dateert al van 25 jaar 
geleden. Mijn vader had twee merries, volle zussen, die werden gehuldigd op de UTV: Kerrol-Jane als kampioen bij de driejarigen en 
Jelma-Jane als reservekampioen bij de vierjarigen. Dat vond ik zo knap en vanaf die tijd ben ik ook geïnteresseerd in de fokkerij. Samen 
met mijn vader heb ik veel mooie momenten mogen meemaken. Waaronder de uitreiking van de Erepenning van de Stichting Zeldzame 
Huisdierrassen, voor de op dat moment meest interessante Gelderse fokmerrie. Met twee van onze veulens in 2016 naar de Nationale 
Veulenkeuring en natuurlijk de uitverkiezing van mijn vader als Fokker van het Jaar.”
“Het is natuurlijk nog niet zo lang geleden, dat mijn vader is overleden, maar ik mis hem echt. We deden veel samen met de paarden, 
praatten er over, maar even makkelijk stapten we op de wagen en gingen de bossen in om van onze hobby te genieten. Ik hoop dat ik 
onze Jane-stam nog verder kan uitbouwen. Voor 2022 heb ik een paar merries drachtig, dus hoop op mooie, gezonde veulens en dat onze 
vierjarige Nora Jane, die vanwege drukte dit jaar niet op de keuring is aangeboden, het in 2022 heel goed gaat doen op de merrie-
keuring!”

Paradepaarden
 Kerrol-Jane (keur pref Elegant x Rex H)
 Jelma-Jane (keur pref Elegant x Rex H)
 Osinda-Jane (pref ster Waterman x Elegant)
 Dandy-Jane (elite sport Special D x Ahoy) Internationale mensport
 Rufus-Jane (aangewezen Ahoy x Elegant)
 Sandor-Jane (aangewezen Inspekteur x Elegant) Lichte Tour
 Durban-Jane (Special D x Elegant) Lichte Tour
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Jan van Malestein werd 
in 2016 uitgeroepen tot 

Fokker van het Jaar in de 
fokrichting Gelders paard. 

Zijn zoon Hendri nam het 
fokkerijstokje over.
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“Van oudsher is onze fokkerij om Gelderse en  
tuigpaarden gegaan”, vertelt Van Malestein. “Mijn vader lette 
altijd zeer streng op beweging, met name het achterbeen-
gebruik. Dat dit op de juiste manier werd opgetild en weg -
gezet. Een mooi front erop vond hij ook belangrijk. Zwart was 
wel zijn  favoriete kleur. Gezond en correct stonden met stip 
bovenaan, maar hij werd gewoon heel blij van een zwarte met 
een paar witte voeten en een kol of bles. Ik heb zijn manier 
van kijken overgenomen en doe niet zo wezenlijk veel anders. 
Mijn vader gebruikte wel altijd KWPN-hengsten. Ik kijk ook 
wel eens wat verder en ook over de grens als ik denk dat het 
bij mijn merrie past. Ik durf wat gewaagdere combinaties te 
maken. Zo komt er dit jaar een Danser x Metall naar de eerste 
bezichtiging en heb ik een Henkie-merrie drachtig van de tuig-
paardhengst Kane BFT. Mijn doel is een extra bewegend paard 
te fokken met drie hele goede gangen, met daarin afdruk en 
knieactie. Of dat paard nu ingespannen wordt of onder het 
zadel gaat lopen, maakt voor mij niet veel uit.”

Mand met sterke drank
Terug naar Margje Fikse, die haar interesse in andere mensen 
ongetwijfeld ontwikkelde aan de keukentafel van haar ouders. 
“Mijn vader hield van mensen en gezelligheid. Zijn eerste vraag 
was altijd: ‘Waar kom je vandaan?’, gevolgd door: ‘Ben je gelo-
vig?’ en ‘Wat vind je belangrijk in het leven?’. Dat leverde veel 
interessante gespreksstof op en dat ging dan nog maar zelden 
over paarden. Wel over geloof, politiek en andere levensvragen. 
Iedereen kreeg bij ons koffie en koek, en als het erg gezellig was 
dan haalde mijn moeder de mand met sterke drank tevoor-
schijn. Al die verschillende mensen maakten onze wereld veel 
groter dan de plaats Hattem, waar we woonden. Waarschijnlijk 

is in die tijd het zaadje voor mijn reislust en nieuwsgierigheid 
naar andere mensen in de rest van de wereld geplant. Mijn 
ouders keken allebei niet op, maar ook niet neer op andere 
mensen en er werd nooit negatief over anderen gepraat.”

Streng opgevoed
Margje was in een gezin van vijf kinderen een nakomertje: 
“Mijn vader was al 52 jaar toen ik geboren werd. Mijn jongste 
broer Wichert, die nog actief is in de paarden, was negen jaar 
ouder. Ik groeide op in de tijd dat vader het iets rustiger kreeg. 
Toen vond ik het niet bijzonder, maar als ik nu terugkijk wel: hij 
ging iedere zaterdag met mij op concours. Dat was  overigens 
geen straf voor hem, want hij was graag onder de mensen. Hoe 
ik het ponyrijden heb geleerd, kan ik me niet eens meer herin-
neren. Wat ik nog wel weet: er kwam een keer een klant bij ons 
die zijn merrie schopte toen ze niet deed wat hij wilde. Mijn 
vader werd toen heel erg kwaad en zei: ‘Als ik je dat nog één 
keer zie doen, hoef je hier niet meer terug te komen.’ Ik ben 
heel streng opgevoed in hoe je met een paard omgaat; met veel 
respect en liefdevol. Mijn vader kon best hard roepen, maar ik 
heb hem nooit lelijk zien doen tegen een paard.”

Kritisch
Lia van Baalen staat samen met haar familie te boek als de 
fokker van de KWPN-hengsten Paddox (v.Ferro), Aqiedo 
(v.Undigo) en Maddox Mart (v.Hennessy). Nadat haar vader in 
2002 overleed, nam ze samen met haar moeder de fokkerij 
over. Wat heeft zij van haar vader geleerd?
“We kijken min of meer op dezelfde manier naar paarden als 
dat mijn vader deed: in onze hengstenkeuze kijken we altijd 
naar de stam waaruit een hengst komt. Een goede moederlijn 
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De preferente Enfant de 
Normandie (v.Enfant Terrible 
xx), hier met Henk Fikse, 
stond jarenlang ter dekking 
bij de familie Fikse.
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is heel belangrijk. We lezen de veterinaire en de nakomelingenrappor-
ten, bezoeken  afstammelingen- en overige keuringen. Daarnaast praat 
ik veel, maar luister nog meer naar andere fokkers aan de keukentafel. 
Daarnaast geloof ik, net als mijn vader, in onze eigen fokkerij. Ik 
probeer tevens kritisch te zijn: wat zijn de beperkingen of bemerkingen 
in onze stam en hoe kom ik nog verder vooruit?”
“Een verschil met mijn vader is dat hij altijd heel trouw was aan bepaal-
de mensen, zoals de dierenarts, de krachtvoerleverancier en de heng-
stenhouder. Vooral wat het laatste aangaat, ben ik verder gaan kijken. 
Ik zoek bij mijn merries eerst een passende hengst en kijk daarna pas 
naar waar deze staat.”

Familieaangelegenheid
In de familie Pleijter is de fokkerij ook een echte familieaangelegenheid. 
Alwin Pleijer fokt samen met broer Rijk-Jan, hun gezamenlijke 
 gezinnen en ook nog met hun 89-jarige moeder Eef Pleijter jaarlijks een 
aantal veulens. “Voor 2022 verwachten we er zeven. Vier daarvan in de 
dressuurrichting en drie in de springrichting. Dolly (v.Ulster, red.) is de 
merrie waarmee mijn vader ‘beroemd’ werd. Hij fokte haar niet zelf, 
maar kocht haar samen met Aart van Triest uit Elburg. Zij konden haar 
niet alleen vanwege de ernstige ziekte van de eigenaar kopen, maar ook 
mede door haar interessante karakter. Kunnen omgaan met hele 
 bijzondere en gevoelige paarden was een handelsmerk van mijn vader. 
Hij kon overweg met de lastigste paarden. Hij heeft nooit uitgelegd hoe 
hij het deed, ook aan ons niet. Natuurlijk hebben wij daar uitgebreid 
over gefilosofeerd. Hij nam altijd de tijd voor een paard, las het paard 
en keek waar het probleem zat. Hij was altijd bezig met een band 
opbouwen met zijn paard. Voor zijn tijd was hij eigenlijk al een echte 
paardenfluisteraar.” 

Visionair
“In de fokkerij deed mijn vader graag iets wat een ander niet deed”, 
vertelt Alwin verder. “Hij was een visionair en nieuwsgierig naar andere 

fokkerijen. Vooruitstrevend 
ook; hij wilde graag vooruitlo-
pen op de markt. Zo kon hij 
alleen maar de hengst 
Weltmeyer gebruiken als hij 
lid werd van het 
Hannoveraner Verband en dat 
deed hij dan ook. Hij sloot 
zich aan bij de Trakehner-club 
en ging met collega-paarden-
fokkers naar de keuring in 
Frankrijk. De hengsten die hij 
gebruikte waren niet altijd 
een succes, maar uit Dolly 
fokte hij Just Mickey (v.
Michelangelo, red.), die 
meeliep op de Olympische 
Spelen in Athene. Uit Dolly’s 
dochter Orpa (v.Partout, red.) 
werden de Grand Prix-
paarden Meggle’s Boston en 
Dolman geboren. Wat ik van 
mijn vader heb geleerd? Als je 
veel met paarden bezig bent, 

SANDER BLOEM JR.:“IK 
MIS ONZE GESPREKKEN 
OVER DE FOKKERIJ”

“Al vanaf dat ik een jaar of 10 was, interesseer ik 
me voor paarden. Als klein manneke vond ik het nog 
niet leuk om erop te rijden, maar ik was er al wel 
altijd mee bezig. Toen ik opgroeide, kreeg ik meer 
liefde voor de rijderij, maar ik ben daarnaast ook 
altijd geïnteresseerd gebleven in fokkerij. Vorig jaar, 
op 13 oktober, is mijn vader overleden en ik mis 
onze gesprekken over de fokkerij. Hij heeft gelukkig 
nog wel meegemaakt dat onze hengst Knock-Out 
vijfde stond in de kampioenskeuring in Den Bosch 
en vervolgens werd verkocht aan Andreas 
 Helgstrand. Voor 2022 hoop ik op gezonde en even 
kwaliteitsvolle veulens als dat we afgelopen jaar 
hebben gekregen. Inmiddels is de door mijn vader 
gefokte voorlopig keurmerrie Eniralda (v. Oscar, 
red.) drachtig van de door hem gefokte Knock-Out. 
Naar wat uit die combinatie komt, ben ik natuurlijk 
extra benieuwd.”

Paradepaarden
 Unora (keur pref prest Lector x Heemraad)
 Lunora (ster pref prest Goodtimes x Lector)
 Thai Bo (Ferro x Goodtimes) Grand Prix
 Slunora (pref, voorl keur Ferro x Goodtimes)
 Knock-Out (Expression x Ferro) aangewezen en 

vijfde in kampioenskeuring.
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van de familie Bloem uit Ewijk. 
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De meervoudig kampioensmerrie Dolly (v.Ulster) heeft de familie Pleijter veel goeds gebracht in de fokkerij. 

ALWIN PLEIJTER: “FOKKERIJ IS EEN FAMILIEAANGELEGENHEID” 
“In ons gezin hebben paarden altijd een hoofdrol gespeeld. Als driejarige klom ik op een Shetlander. Daar viel ik vervolgens zo hard van af 
dat ik mijn arm brak en ik voor een aantal weken gips kreeg. Zodra ik dat weer kwijt was, wilde ik meteen weer op de Shetlander. Ik werd 
wel gestimuleerd, maar nooit gedwongen om te rijden. Ik reed samen met mijn broer en een neef en nicht. We vonden samen van alles 
uit, maar altijd onder het toeziend oog van vader. Ik denk dat het paardenvirus nog veel hardnekkiger is dan corona. Ben je er eenmaal 
mee besmet? Dan kom je er niet meer vanaf. Mijn vader is de bron.” 

Dromen
“Omdat onze kinderen er ook al mee bezig zijn, blijft er beweging in de fokkerij. Het uiteindelijke doel is vooralsnog een droom: het fokken 
van een premiehengst uit onze dressuur- of springlijn op de KWPN Stallion Show, die vervolgens goedgekeurd wordt en mooie merries 
ter dekking krijgt. In het buitenland zijn van ons al hengsten goedgekeurd. Respect voor alle stamboeken, maar het KWPN blijft voor ons 
toch het belangrijkste. Naast dat grote doel blijft ook het genieten heel belangrijk. Als ik op een fijne zomeravond bij de paarden, jong en 
oud door elkaar, ga kijken. En alles is gezond en staat tevreden te grazen, dan bestaat er op dat moment niets mooiers. Dan verdwijnen 
alle teleurstellingen en kan ik me maar zo indenken, dat mijn vader op dezelfde manier er heeft staan te genieten van zijn paarden. 
Genieten in het gewone, en af en toe een opsteker. Dat wens ik voor 2022 iedere fokker toe!” 

Paradepaarden 
 Dolly (elite pref prest Ulster x Lorenz)
 Just Mickey (aangewezen Michelangelo x Ulster) Grand Prix Olympische Spelen 2004
 Wolly Ann (elite Stravinsky x Ulster) Lichte Tour
 Orpa (elite prest TCN Partout x Ulster)
 Meggle’s Boston (Johnson x TCN Partout) Grand Prix
 Dolman (Lord Leatherdale x TCN Partout) Grand Prix
 Hasijgje (keur pref Nimmerdor x Voltaire) 1.35m spr
 Usijgje (pref prest ster Mermus R x Nimmerdor)
 Coral Reef Aajee (aangew.verr. Lupicor x Mermus R) 1.60m spr
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heb je vaker teleurstellingen dan succes. Daar mag je een 
avond chagrijnig van zijn, maar de volgende dag moet je de 
uitdaging weer met beide handen aanpakken. Niet blijven 
hangen in teleurstelling, want dat is alleen maar negatief.”

Respect voor mijn vader
Ook Sander Bloem jr. kreeg de paardenliefde vanuit huis, de 

fokker heeft nog steeds veel respect voor zijn vader. “Mijn 
vader volgde altijd zijn eigen kop. Hij bepaalde zelf wat hij 
goed of slecht vond. Het achterbeengebruik was zijn stok-
paardje in de fokkerij, daar lette hij altijd zeer scherp op. 
Eigenlijk ook een speerpunt in onze fokkerij is dat we allebei 
geen concessies willen doen voor wat de correctheid van been-
standen betreft. Een stukje van zijn  eigenzinnigheid heb ik 

van hem overgenomen. Ik zwem gerust tegen de 
stroom in en gebruik even makkelijk een jonge 
hengst of eentje die niet in de mode is. Wat 
achterbeen aangaat, ben ik zeker zo kritisch als 
mijn vader. Ik selecteer sowieso wel iets strenger 
dan hij. Er waren jaren dat er hier vijftien veulens 
liepen en dat waren dan niet allemaal toppers. 
Nu zijn er zes merries drachtig, maar wel onze 
beste zes”, vertelt de fokker uit het Gelderse 
Ewijk. 

Andere opfok
Wat doet Alwin Pleijter anders dan zijn vader? 
“Ik kijk nog steeds door zijn ogen naar een paard, 
maar de opfok is iets anders. Onlangs las ik een 
boekje over 100 jaar paarden fokkerij in 
Overijssel. De sterfte onder de jonge paarden was 
heel groot, werd daarin vermeld. Niet vreemd, 
want de jonge paarden gingen van het land op 
het hok en bleven daar soms zes of zeven 
 maanden staan. Zonder ooit buiten te komen. In 
de tijd van mijn vader kwamen bij ons de paarden 
toen al twee tot drie keer per week naar buiten. 
Dat was destijds heel bijzonder, terwijl voor ons 

Cabochon was één van de hengsten waarmee Gert-Willem van Norel zichzelf op de kaart zette. In beeld zien we de welbekende Cabochon-trein. Di
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De naam Fikse is  onlosmakelijk verbonden met de 
hengst Duc de Normandie. Op de foto staat de hengst 
met Helmert Fikse, de vader van Margje.
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GERARD TER DENGE: 
“MIJN VADER HAD EEN GOED 
OOG VOOR JONGE HENGSTEN”

 “Mijn vader is in 2012 overleden. Hij had een heel goed oog 
voor jonge hengsten. Hij kon talent herkennen. Als familie 
maakten we de overwinning van de door ons gefokte Silvana de 
Hus mee tijdens de Grote Prijs van Den Bosch. Net zoals het 
afscheid van dezelfde Silvana in Bordeaux, waar mensen voor in 
de rij stonden. Dat was heel bijzonder. En ja, wat is het uiteinde-
lijke doel? Gewoon heel veel plezier beleven aan alles wat met 
de fokkerij en de sport te maken heeft. Een geweldige merrielijn 
als deze in stand te houden om vervolgens hopelijk door te 
geven aan de volgende generatie. En in de tussentijd met geluk 
en ‘wijsheid’ geweldige sportpaarden proberen voort te 
brengen, waarmee mijn dochter succesvol gaat zijn in de sport.” 

Paradepaarden 
 Donate (keur pref prest Widor x Pilatus)
 Levano (Hofnar x Widor) 1.60m
 Red Skin (Flemmingh x Widor) 1.60m
 Silvana HDC (Corland x Widor) 1.60m
 Tilfana Ibop (keur prest sport(spr) Indoctro x Widor) 1.40m
 Ponita 18 (Emilion x Widor) 1.60m
 Dilvana (Wittinger VDL x Widor)
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sDe droom van elke 
sportpaardenfokker: een 
sportpaard van wereldklasse 
fokken. Voor de familie Ter 
Denge werd die droom 
werkelijkheid met Silvana 
HDC. De Corland-dochter 
sprong met Kevin Staut 
jarenlang op het hoogste 
niveau.

dagelijkse  beweging voor alle paarden 
alweer heel lang een gewoonte is. Dat 
heet voortschrijdend inzicht. Vader is 4 
maart 2010 overleden. Dat is nu ruim 
tien jaar geleden. Zo op het oog hebben 
we in de fokkerij nog geen enorme stap-
pen gemaakt. Toch boeken we vooruit-
gang, vooral ook omdat we het 
gezamenlijk doen. Mijn broer is dieren-
arts en houdt veterinair een vinger aan 
de pols, mijn vrouw is paardenfysiothe-
rapeut en  chiropractor en helpt zo mee. 
Ik heb inmiddels wel verstand van opfok 
en het management daaromheen.”

Het beste medicijn
En dan Margje Fikse. Zij heeft thuis in 
Hattem een aantal paarden en pony’s, 
waaronder Ultra-Utopia, een elite merrie 
van de hengst Farrington. Margje vertelt 
hoe ze geniet van het rijden en hoe de 
paarden haar in een moeilijke periode 
hebben geholpen. “Het is altijd een beetje 
worstelen met mijn tijd, maar als het kan 
zadel ik Ultra op en maak ik een bosrit 
met haar. Toen ik achttien was, ging ik 
uit huis om te studeren. Eerst in Leiden 
en vervolgens in Amsterdam. Dat was een 
heel andere wereld, en lange tijd taalde ik 
niet naar rijden. Totdat ik last kreeg van 
depressies. Als ik thuis was geweest, was 
ik dat sombere gevoel eigenlijk altijd 
kwijt. Het buiten met een paard bezig 
zijn, bleek voor mij het beste medicijn. In 
die tijd woonde ik in Amsterdam en 
werkte ik in Hilversum. Ik reed na mijn 
werk naar Hattem om daar paard te 
rijden. ’s Avonds na het rijden, ging ik 
weer terug naar Amsterdam. In die tijd 
ging ik ook weer eens op concours en 
daar genoot ik bijzonder van. Mijn 
moeder bleef na de dood van mijn vader 
nog lange tijd in het huis in Hattem 
wonen, maar op een gegeven moment 
brak de zorg voor het erf en de paarden 
wel op. De paarden trokken haar eerst 
door het verdriet heen, omdat ze zorg en 
aandacht nodig hadden. Later werd al het 
werk haar echt te zwaar en vroeg ze aan 
haar kinderen wie er in het huis wilde 
wonen. Ik was meteen enthousiast en 
ben met mijn man Abel en kinderen terug 
verhuisd naar Hattem.”

Zweven
Als Margje terugkijkt, ziet ze dat kinde-
ren in haar tijd nog niet zo enorm 
werden begeleid als tegenwoordig het 
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geval is. “Bambi was mijn eerste eigen pony en net zo groen als 
ik. Toen we eenmaal wedstrijden gingen rijden, was vooral 
 springen een drama. Keer op keer werden we voor de eerste 
hindernis uitgebeld. Ik kreeg geen andere pony, dat gebeurde 
pas toen ik van Bambi af groeide en op een grotere pony ging 
rijden. Deze ging veel te hard door het parcours, maar deed 
het wel heel goed in de dressuur. Toen ik eenmaal overstapte 
naar de paarden, reed Wichert de springpaarden. Degenen die 
daarvoor te weinig talent hadden, bracht ik uit tot in de 
Z-dressuur. Ik heb nog een poosje in dubio gestaan om bij 
mijn oude merrie die hier staat nog een veulentje te fokken. 
Maar zij is nu 20 jaar en het is elf jaar geleden dat zij een 
veulentje heeft gekregen, dus ik weet niet of dat nog kan. Mijn 
volgende rijpaard wordt uit frustratie waarschijnlijk een 
 ervaren springpaard. Het lijkt me geweldig om ooit nog een 
keer over de hindernissen te zweven.”

Warm pleidooi
“Onlangs bladerde ik bij mijn moeder in de fotoboeken en ik 
zag vooral veel foto’s van keuringen. Mijn vader en moeder 

Margje Fikse: ”Er gaat een grote troostende en 
dus helende werking uit van paarden.”

bezochten die altijd samen. Mijn moeder hield van elke ‘Duc’ 
bij waar deze liep en hoe hij of zij het deed. Mijn vader was ook 
nog een tijd lang keurmeester bij het KWPN. Ik weet in tegen-
stelling tot mijn vader, moeder en sommige familieleden hele-
maal niet veel van fokkerij, maar ik geloof rotsvast dat paarden 
van ongelooflijke meerwaarde zijn voor mensen. Ik heb in mijn 
jonge jaren heel wat kinderverdriet neergelegd bij de paarden 
en er rust gevonden. Er gaat een grote troostende en dus 
helende werking uit van paarden. Ik houd dus een warm 
 pleidooi voor het laten opgroeien van kinderen tussen pony’s 
en paarden. Daar word je zondermeer een evenwichtiger mens 
van. Ik weet ook dat het niet altijd kan zoals ik ben opgegroeid, 
maar er is altijd een manier. Toen mijn vader geen hengsten 
meer had staan, fokte hij jaarlijks nog een paar veulens bij zijn 
merries. Bij de echte fokkers is dat een soort van verslaving.”

Dezelfde droom
Springpaardenfokker Gerard ter Denge vertelt waarom zijn 
familie zo bevlogen is van de fokkerij. “Iedereen die zich, waar 
dan ook in de wereld, bezighoudt met het fokken van sport-
paarden heeft natuurlijk een droom. Dat is om de volgende 
King Edward, Clooney, Explosion W, Quel Homme de Hus, 
Ratina Z, Querli Chin, of in ons geval Sylvana HDC te fokken. 
Het is misschien wel de droom die de werkelijkheid in stand 
houdt. En tevens de drijfveer is om iedere keer weer te probe-
ren om een kwalitatief zo goed mogelijk fokproduct af te leve-
ren. Geen gemakkelijke opgave overigens en al helemaal niet 

voor de kleinere fokkers. Want ook al heb je een geweldige 
merrie uit een prestatielijn: er bestaat geen enkele zekerheid 
dat de keuzes die je maakt de juiste zijn en het gewenste resul-
taat opleveren. Uiteraard ligt hier natuurlijk wel de grootste 
en spannendste uitdaging. Dit is waar het uiteindelijk om 
gaat. Probeer de puzzel maar eens kloppend te krijgen en de 
juiste hengst te vinden in het zeer grote aanbod van absolute 
tophengsten. Je ziet bijna spreekwoordelijk door de hengsten 
het bos niet meer. Naast het uitzoeken van welke bloedlijnen 
weleens bij elkaar zouden kunnen passen. Het bekijken van 
hengsten en hun voortgang volgen, et cetera. Het komt 
 uiteindelijk ook neer op een stukje geluk, want het dekseltje 
moet maar net op het juiste potje passen. En als dat het geval 
is, moet je veulen vervolgens ook nog op het juiste adres 
terechtkomen. Zodat het de kans krijgt om uit te groeien tot 
het paard waarvan je altijd droomde.”
Gerard ter Denge merkt dat hij op dezelfde manier naar zijn 
paarden kijkt als zijn vader deed: “Ze moeten goed kunnen 
galopperen en springen. Eentje die voor de lol over de omhei-
ning van de rijbaan springt, die hou ik wat langer aan. Ze 

mogen best een eigenzinnig karakter hebben, maar moeten in 
de omgang eerlijk en betrouwbaar zijn. Weet je waarin wij ook 
op elkaar lijken? Mijn vader had destijds een medefokker, 
namelijk Jan Aard Bouwhuis. Ik fok samen met Marco de 
Kleer. Wat ik anders doe dan mijn vader deed? Mijn vader liet 
de driejarige merries dekken en dan gingen ze daarna de 
sport in. Ik doe dat omgedraaid; een merrie moet zich eerst 
bewijzen in de sport en pas daarna wordt ze ingezet voor de 
fokkerij. Als ze niet goed genoeg is, neem ik redelijk snel 
afscheid.”

Verantwoordelijkheid
Margje Fikse ziet het als volgt: “Toch heb je als fokker wel een 
bepaalde verantwoordelijkheid vind ik. De stap om van een 
landbouwpaard een rijpaard te maken, snapte ik. Het paard 
werd voor wat functionaliteit betreft aangepast aan zijn  nieuwe 
fokdoel als rijpaard. Er vond een veredeling plaats. Daardoor 
werd het paard moderner, maar hij veranderde niet compleet. 
Ik denk dat in de fokkerij steeds moet worden uitgegaan van 
het meest natuurlijke model van een paard. Dus het hoeft niet 
nog groter, nog hoogbeniger of nog  extremer  bewegen of 
 springen. Het moet gezond zijn en het gevraagde aankunnen. 
In de hondenfokkerij is al heel veel kritiek te horen, bijvoor-
beeld over de steeds kleiner wordende snuiten bij mopshonden. 
Eigenschappen excessief aanpassen tot in extremen, daar is in 
mijn optiek geen enkele diersoort mee gebaat.”
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Rentmeester
“Ik presenteer het radioprogramma ‘Langs 
de Lijn en Omstreken’. Daarin komen alle 
sporten aan bod. Mijn hart maakt steevast 
een sprongetje als er een item over paar-
densport is. Ik vind het heel leuk om dat 
dan te verslaan. Toen Duuk, het zoontje 
van mijn broer Wichert, destijds zijn eerste 
parcours reed, vond ik dat geweldig. Of dat 
van mij echt een paardensportmens 
maakt? Dat weet ik niet. Er is momenteel 
best veel kritiek op de sport. De geschiede-
nis leert dat paardenmensen uiteindelijk 
verliezen als ze zich als één blok tegen de 
grote boze buitenwereld keren. Marcheer 
dus voor de troepen uit, ga die discussie 
over welzijn aan en doe dat zonder voorin-
genomen te zijn ten opzichte van de 
mening van anderen. En trap niet meteen 
op de rem. In onze liefde voor paarden 
behoeft topsport, hoe mooi en verbindend 
dat ook kan zijn, niet altijd de grootste 
drijfveer te zijn. Daarentegen romantiseer 
ik het leven van paarden in de natuur hele-
maal niet: zelf voor hun eten en onderdak 
moeten zorgen, aangevallen worden door 
roofdieren, et cetera. En dan heb ik het 
maar helemaal niet over al het paardenleed 
in de nep  natuur van de Oostvaarder-
plassen. Ik kom van een bedrijf waar de 
paarden het brood op de plank moesten 
leveren. Een verdienmodel is niet per defi-
nitie slecht. Ik ben ook zeker geen senti-
menteel ‘Pennymeisje’ en vind evenmin dat 
ik op hetzelfde niveau sta als de hond en de 
paarden hier op mijn erf. Mij is wel geleerd 
dat we hier een tijdelijke rentmeester zijn 
en dat we daarom altijd  rekening moeten 
houden met de natuur en de dieren. Dat is 
ook de manier van leven zoals ik die mijn 
kinderen voorhoud. Geheel in de geest van 
mijn ouders. Daaraan is onlosmakelijk 
 verbonden dat ik me geen leven zonder 
 paarden kan voorstellen”, besluit Margje 
Fikse. •

LIA VAN BAALEN: “SAMEN MET MIJN 
MOEDER DE FOKKERIJ VOORTGEZET”
 
“Mijn ouders trouwden in 1977 en kregen van huis uit allebei een merrie mee om 
mee te gaan fokken. Ik kan me van mijn vroegste jeugd ook niet anders herinneren 
dan dat er altijd een paar paarden met veulentjes bij ons in de wei liepen. Op 
gegeven moment verkocht mijn moeder haar merrie Danirma aan haar zus en gingen 
wij verder met de merrie van mijn vader. Toch bleef uit die lijn niets bewaard. 
Danirma daarentegen fokte fijne paarden en van haar hebben we dan ook weer een 
nakomeling terug gekocht; Janirma. Toen mijn vader in de zomer van 2002 onver-
wacht overleed, hebben mijn moeder en ik de fokkerij samen voortgezet.
Op dit erf zijn inmiddels drie KWPN-hengsten geboren. De laatste daarvan Maddox 
Mart (v.Hennessy, red.) is vernoemd naar mijn vader en heeft ook na verkoop naar 
Matthias Alexander Rath dezelfde naam gehouden. Dat doet mij zeker wat. Voor 
2022 heb ik drie merries drachtig en hoop op gezonde veulens voor mijzelf, maar 
natuurlijk ook voor andere fokkers. Van de dressuurkampioen tijdens de laatste 
Olympische Spelen kreeg ik kippenvel. Dat zou ik nog wel heel gaaf vinden: een 
paard fokken dat op dat allerhoogste niveau kan presteren!”

Paradepaarden 
 Janirma (keur pref sport-dres Darwin x Volckmar)
 Ranirma (keur Metall x Darwin)
 Fanirma (elite Bordeaux x Ferro)
 Paddox (ggk KWPN Ferro x Darwin) Lichte Tour
 Aqiedo (ggk KWPN Undigo x Metall) Grand Prix 
 Maddox Mart (ggk KWPN Hennessy x Bordeaux) verkocht aan Mattias 

Alexander Rath

Maddox Mart (v.Hennessy) was de derde hengst die 
de familie Van Baalen goedgekeurd kreeg. Nadat 
haar vader overleed, zette dochter Lia de fokkerij 
door.
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