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Independent Little Me (v.Uno Don Diëgo) werd 
gehuldigd als Gelders Paard van het Jaar.
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 Gelders Paard van het Jaar

Independent 
Little Me

Tijdens de KWPN Hengstenkeuring werd via de livestream aandacht geschonken aan het Paard van het Jaar 2020. Voor 

de fokrichting Gelders paard gaat deze eretitel naar Independent Little Me, de Gelderse hengstenkeuringskampioen van 

Den Bosch, finalist op het WK voor Jonge Dressuurpaarden en inmiddels met Dinja van Liere

in het zadel op weg naar de Lichte Tour. 

Tekst: GEMMA JANSEN — Beeld: LEANJO DE KOSTER E.A.

Marc Rothengatter uit Nijensleek staat als 
fokker van de stoere vos geregistreerd. 
Rothengatter begon als jochie van een jaar of 

zes al met ponyrijden: “Ik heb voornamelijk recreatief 
gereden, ook aangespannen en toen ik jonger was zelfs 
meegedaan aan dressuurwedstrijden. Paarden maakten 
ook deel uit van mijn werk. Ik heb een manege in 
Gorssel gehad, speciaal voor mensen met psychiatri-
sche problemen, zoals bijvoorbeeld angststoornissen. 
Ik werk dan nu niet meer met paarden, maar nog wel 
met die doelgroep. Rijden doe ik nog hobbymatig. Ik ga 
af en toe met een paard lekker de bossen in. Het paar-
denvirus is bijzonder hardnekkig!”

Gelijkgestemde ziel
“Toen ik ging samenwonen met Renata trof ik, wat 
paarden betreft, een gelijkgestemde ziel. Zij had naast 
rijden, in tegenstelling tot mij, ook veel interesse in de 
fokkerij. Ze verdiepte zich echt daarin en bepaalde 
welke hengst voor welke merrie gebruikt werd. 
Vanwege de eerdere echtscheiding van Renata en de 
bijbehorende financiële beslommeringen, was het 
makkelijker om mij op te voeren als fokker van 
Independent Little Me, maar het moge duidelijk zijn 
dat Renata de uitvinder was van de combinatie. Ik vond 
het wel een mooi traject om een veulen geboren te zien 
worden, het van jongs af aan mee te maken en te zien 
opgroeien tot een kwaliteitsvol rijpaard. Capri Sonne 
JR. was heel succesvol, maar of dat ook zou opgaan 

voor Independent Little Me moest de tijd natuurlijk 
nog leren. Aan zijn verkoop op de veulenveiling in 
Borculo hielden we een goed contact over met de fami-
lie Van Eeuwen. Julie van Eeuwen kwam net als ik uit 
Gorssel en dat zorgde voor extra verbinding. Toen 
Independent Little Me een paar jaar later in Den Bosch 
tot kampioen werd uitgeroepen waren we er met z’n 
allen bij. Heel mooi en bijzonder om mee te maken. 
Independent Little Me herinner ik me als een leuk en 
wijs veulen met een heel eigen karakter. Hij kon heel 
ondeugend zijn, maar als je iets van hem wilde en hij 
snapte wat je bedoelde, dan deed hij dat probleemloos. 
Dat is nog steeds zo. Dinja van Liere was echt een 
match met Capri Sonne JR. en datzelfde geldt nu voor 
Independent Little Me. Ik denk dat we van die twee 
nog veel zullen horen!” 

De bedenker
Renata van Steijn kan zich een leven zonder paarden 
niet voorstellen: “Op mijn vierde ben ik begonnen met 
ponyrijden en al snel was ik dagelijks op de manege te 
vinden. Ik was vastbesloten om met paarden te gaan 
werken en ben op mijn zestiende naar de hippische 
opleiding in Deurne gegaan. Ook nadat ik was 
getrouwd met Jacco bleven paarden een belangrijke rol 
spelen in mijn bestaan. We woonden in Culemborg, 
waar we een huis huurden met een weiland eromheen. 
Verhuurder Frans van Eck woonde op hetzelfde erf. Hij 
was een voormalig veehouder en zijn vrouw Marie was 
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net zo gek op paarden als dat ik was. Paardenmensen 
vinden elkaar altijd en ik had al snel een klik met 
Marie. Toen in het voorjaar haar merrie Manuela ging 
veulenen belde zij mij op om daarbij te zijn. Het werd 
een prachtig merrieveulen van San Remo, Wendela. In 
de maanden die volgden, was ik regelmatig bij dat 
veulen te vinden. Iedereen had wel door hoe gek ik op 
dat veulen was en in oktober kreeg ik haar cadeau voor 
mijn verjaardag, een geweldige verrassing!”

Hoogste dagscore
Toen Wendela drie jaar was, nodigde ik Nol Gerritsen 
van De Dalhoeve uit om bij haar te komen kijken of ze 
geschikt was om mee naar de keuring te gaan. Hij zei: 
“We willen haar graag klaarmaken.” Een aantal weken 
voor die keuring heb ik haar naar De Dalhoeve 
gebracht. Dat leek eerst geen succes, want Wendela 
hing zo erg aan mij dat ze amper wat wilde eten. Nol 
belde daarover op en we hebben afgesproken dat zij 
haar overdag zouden trainen en ik zou dan ’s avonds 
komen om een borstel over haar heen te halen. Deze 
samenwerking ging prima en Wendela kwam weer aan. 
Tijdens de stamboekkeuring kreeg ze de hoogste 
dagscore: 90 punten voor zowel exterieur als voor 
beweging. Haar maat was nog wel een dingetje, want ze 
haalde de 1.60m alleen maar op haar tenen. Gelukkig 

kwamen daar later nog wat centimeters bij. Niemand 
had er trouwens erg in dat ze zo klein was, want ze 
maakte zich altijd groot in beweging.”

Geweldig lopen
Na de stamboekkeuring mocht Wendela naar de 
Centrale Keuring in Ermelo en daar werd deze stermer-
rie derde. Vervolgens werd de fraaie vos uitgenodigd 
voor de NMK, waar ze in de finale als tiende eindigde. 
Daar luidde het commentaar: ‘Deze merrie is niet de 
grootste, maar wat kan ze geweldig lopen!’ Marie heeft 
Manuela nog twee keer terug gedekt met San Remo. 
Hieruit is onder meer Zara geboren. “Zij werd ster met 
twee keer 85 punten; een goede merrie maar geen 
Wendela”, vervolgt Renata. “Met zo’n mooie merrie als 
Wendela is het zonde om niet te fokken, dus lieten we 
haar dekken. Mijn eerste keuze was Robespierrot, een 
nakomeling van Riccione. Helaas was daarvan geen 
vers sperma voorhanden. Ik overlegde met Nol. Hij had 
twee hengsten waarvan hij vers sperma kon leveren: 
Jazz en Rhodium. Ik was geen liefhebber van Jazz-
bloed, dus ik koos voor Rhodium. Uit die dekking is 
Capri Sonne JR. geboren. De laatste twee letters van 
zijn naam niet staan voor Junior maar voor Jacco en 
Renata. Hij was hondsbrutaal en nog geen 24 uur oud 
toen hij me in zijn jeugdige onstuimigheid een schop 

Apetrots is Renata van Steijn op de 
door haar bedachte succespaarden. 
Zij fokte de stoere vos uit Wendela 

(v.San Remo).

Ge
m

m
a 

Ja
ns

en



63

Renata van Steijn: 
“In Borculo bracht Independent Little Me 

6.000 euro op, dat bedrag viel ons
eigenlijk wel een beetje tegen.”

Als zesjarige liep Independent Little 
Me naar een finaleplek op het WK voor 
Jonge Dressuurpaarden. Dr
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verkocht waar ik drie weken last van heb gehad. Hij was 
gek op mensen en aandacht en bloedmooi om te zien. 
Ik heb Wendela nogmaals laten dekken door Rhodium, 
later hebben we nog drie keer Armani gebruikt. First 
Class komt uit die combinatie. Hij werd aangewezen 
voor het verrichtingsonderzoek, is naar Engeland 
verhuisd en daar ingezet voor de dekdienst.”

Roepnaam Indy 
Na ons verblijf in Culemborg zijn we in Drenthe terecht 
gekomen. Daar verdween mijn ex-man van de een op de 

andere dag uit het leven van mij en onze beide kinde-
ren. Ons bestaan kwam weer in een rustiger vaarwater 
toen ik Marc Rothengatter leerde kennen. Hij had wel 
iets met paarden, maar minder met fokkerij. Dat is 
altijd mijn ding gebleven. We bezochten wel samen 
regelmatig leuke paardenevenementen. In Drenthe 
kreeg ik toen ook nauw contact met Riekus en Ilonka 
Veninga, van de gelijknamige hengstenhouderij. Toen 
ik daar een keer was tipte Riekus mij over Uno Don 
Diego. Niet lang daarna liep hij mee op de hengsten-
show bij Riekus en Ilonka. Wendela was best een beetje 
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Dirk-Jan van Eeuwen sr.: “Mijn overleden 
vrouw Julie had zonder meer een goed oog voor 

paarden, ze kon ze heel goed beoordelen.”

vierkant en deze hengst juist mooi lang gelijnd. 
Bovendien had hij een topkarakter. Ik ging na de voor-
stelling even bij hem kijken bij het uitstappen. Zijn 
amazone vertelde dat hij heel braaf was en om dat te 
demonstreren mocht mijn dochter, en die was toen pas 
8 jaar, even op hem stappen. Uit de combinatie Uno 
Don Diego met Wendela is dus Independent Little Me 
geboren. Vanaf de eerste dag een heel wijs en zelfstan-
dig veulen, vandaar ook zijn naam. In de wandelgangen 
heette hij Indy. Hij had een heel open, eerlijk en blij 
karakter. Ik vond het ook een heel mooi veulen, 
vandaar dat ik met hem meedeed aan de selectiedag 
voor de veiling in Borculo. Marc en ik hadden totaal 
geen ervaring met het veilinggebeuren. We waren er 
heel vroeg. Het was daar behoorlijk druk en iedereen 
drong voor. Dat vond ik helemaal niet erg, want zo kon 
ik rustig kijken hoe het eraan toeging. Naarmate de tijd 
vorderde, werd ik niet optimistischer over de selectie 
want er kregen maar weinig veulens groen licht voor 
Borculo. Toen Indy aan de beurt was, zei de voorzitter 
van de selectiecommissie, Henk Rootveld, al na een half 
rondje: ‘Kijk mensen, dit is wat we zoeken!’”. 

6.000 euro
“In Borculo bracht hij op de leeftijd van vijf maanden 
6.000 euro op, dat bedrag viel ons eigenlijk wel een 
beetje tegen. Met degene die hem kocht, Julie van 
Eeuwen, konden we vanaf de eerste dag supergoed 
opschieten. Ik ben nog regelmatig met de kinderen bij 
Indy en haar wezen kijken. Toen Indy meedeed aan de 
hengstenkeuring was Julie al ernstig ziek, maar ze 
moest en zou erbij zijn. Geweldig dat hij toen gekroond 
werd als kampioen. Iedereen was zo blij, maar niet zo 
lang daarna stonden we tijdens haar begrafenisdienst 
met z’n allen vreselijk te huilen in de kerk in Nigtevegt. 
We waren in korte tijd best close geworden. Het was 
echt een verlies toen zij overleed. Van haar man Dirk-
Jan sr. en haar zonen Mark en Dirk-Jan jr. wist ik niet 
of ze Indy na het overlijden van Julie aan zouden 
houden, maar dat hebben ze wel gedaan, als eerbetoon 
aan haar. Ze zijn plaatsvervangend megatrots op hem.”

Interesse in fokkerij
“Ik had Wendela nog wel een keer willen dekken met 
Uno Don Diego, alleen was hij toen al verkocht naar het 
buitenland. Dus koos ik Netto als partner voor haar. 

Dit werd een mooi merrieveulen, maar toen deze 
Jambalaya twee weken was, kreeg Wendela koliek en is 
ze geopereerd in de kliniek in Wolvega. Haar laten 
dekken durfde ik toen eigenlijk niet goed meer, als 
alternatief heb ik een embryo laten spoelen van Dante 
Weltino. In die periode bleek de liefde tussen mij en 
Marc uitgedoofd en gingen we als goede vrienden, en 
dat zijn we nog steeds, uit elkaar. Ik had toen negen 
paarden, maar die aanhouden ging niet meer. Ik heb ze 
allemaal verkocht en hoezeer het me aan het hart ging, 
Wendela ook. Door bemiddeling van Esther de Melker 
en Emmy de Jeu is zij terecht gekomen bij Mount St 
John Equestrian in Engeland. Daar is ze gespoeld met 
onder meer Totilas, Foundation en Negro. Op een dag 
kreeg ik een telefoontje van Emma Blundell. Ze was 
heel emotioneel terwijl ze vertelde dat Wendela op de 
operatietafel lag vanwege ernstige koliek. Er waren 
meerdere tumoren en verklevingen aangetroffen, waar-
door de merrie niet meer te redden was. Zo verdrietig! 
Jambalaya staat bij Bertus Verwaijen en is nu drachtig 
van Mexpression, La Fuente BH (v.Dante Weltino, red.) 
wordt opgeleid bij Matty Marissink en doet het heel 
goed. Ik blijf hen volgen, net zoals ik dat heb gedaan bij 
Capri Sonne JR., en Indy ook. Ik blijf enorm trots op 
deze paarden. Zelf rijd ik niet meer, maar ik geef veel 
lessen en begeleid mijn dochter Noor in het rijden. 
Paarden zullen altijd deel van mijn leven blijven uitma-
ken en in de fokkerij ben ik nog steeds enorm 
geïnteresseerd.” 

Goed oog
Dirk-Jan van Eeuwen sr. staat te boek als eigenaar van 
Independent Little Me. Hij vertelt: “Julie van Eeuwen-
Smit, mijn vrouw en de moeder van onze zonen Mark 
en Dirk-Jan jr., had al van jongs af aan een grote liefde 
voor paarden. Via mevrouw Siem kwam Julie op jonge 
leeftijd in het Duitse Verden terecht als ‘Bereiter’ in de 
Eliteschau Hannoverscher Reitpferde. Julie had zonder 
meer een goed oog voor paarden, ze kon ze heel goed 
beoordelen. Wij hebben misschien wel 50 paarden 
gehad. Enkele zeer bekende daarvan waren Wait and 
See en de wereldkampioen Royal Investment. 
Independent Little Me was voor haar een veulen met 
veel kwaliteiten. Eigenlijk vond ze hem qua beweging 
en uitstraling heel apart. Al is Julie inmiddels overle-
den, als familie zijn wij bij de meeste wedstrijden 
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Als veulen was Independent Little Me 
volgens zijn fokkers al heel wijs en 
zelfstandig, vandaar ook zijn naam.
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aanwezig om Independent Little Me en Dinja aan te 
moedigen en te zien rijden. Het is altijd een waar 
genoegen om dit duo in de ring te zien. Ze vormen een 
geweldige eenheid. Voorlopig richten we ons op de 
Lichte Tour, om te zien welke talenten zich in de 
toekomst onthullen. Hij is nog jong en we hopen dat 
hij, samen met Dinja, zich tot grote hoogte mag 
ontwikkelen.”
 
Wedstrijdmentaliteit
Dinja van Liere reed enkele paarden voor Joop van 
Uytert, toen daar tegelijkertijd Independent Little Me 
werd klaargemaakt voor de hengstenkeuring. Toen hij 
vier jaar was, zochten zijn eigenaren een goede ruiter 
voor hem. Joop attendeerde hen op Dinja met het 
verhaal erbij, dat zij ook op zijn halfbroer had gereden. 
“Joop wist hoe speciaal Capri voor mij was en hij gunde 
me weer zo’n paard. Sinds die tijd train ik dus Indy, 
zoals hij hier op stal heet. Capri en Indy lijken qua 
model en kleur niet echt op elkaar, wel qua karakter. Ze 
hebben dezelfde wedstrijdmentaliteit en doen er als ze 
van huis zijn altijd een schepje bovenop. Ze hebben een 
bepaalde arrogantie en zijn echte shownummers. Ze 
vallen altijd op als ze op wedstrijd zijn. Thuis is Indy 
echt het mannetje, brutaal en veel hengst, maar op 
wedstrijd kijkt hij niet naar andere paarden. Indy is 
heel nuchter in zijn hoofd, soms vindt hij het wel eens 

GROTE SCHARE FANS

Marloes van der Velden, lid van de hengstenkeuringscommissie 
Gelders paard, was in die functie aanwezig toen Independent Little Me 
aangewezen werd als kampioen. ”De reden voor ons om hem aan te 
wijzen was dat hij qua type, maat en formaat goed binnen de fokrich-
ting Gelders paard paste. Met name ook door de fijne manier van 
bewegen; in balans, met veel takt en souplesse. Met een mooi knietje 
in het voorbeen en een goed gebruik van het achterbeen. Daarnaast 
stond Capri Sonne JR. alom bekend om zijn fijne en werkbare karakter 
en dit leek ook te gelden voor Independent Little Me.” 
Voor wat de eretitel betreft geeft Wim Versteeg, inspecteur Gelders 
paard, uitleg: “Het bestuur Gelders paard heeft ingezet op de veelzij-
digheid, daarom kozen zij voor de verkiezing Gelders Paard van het Jaar 
drie kandidaten die in de sport bovengemiddeld presteren. Eén 
kandidaat uit de aangespannen sport, één uit de springsport en één uit 
de dressuursport. Na de nominatie was het aan onze achterban om hun 
stem op hun favoriet uit te brengen. Ieder KWPN-lid mocht stemmen 
en de meeste stemmen gingen naar Independent Little Me. Hij bleek 
een grote schare fans te hebben en werd dan ook als Gelders Paard 
van het Jaar 2020 gehuldigd.”
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Dinja van Liere: “Qua model en kleur lijken 
Capri en Indy niet echt op elkaar. De gelijkenis is 

er wel qua karakter en wedstrijdmentaliteit.” 

‘Indy’ was het lievelingspaard van Julie van Eeuwen, hier als trotse eigenaresse terwijl de fraaie vos 
werd gekroond tot kampioen van de Gelderse hengstenkeuring.
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moeilijk om dingen te begrijpen, maar als hij eenmaal 
weet wat de bedoeling is, dan is hij heel safe. Als thuis 
de oefeningen goed gaan, dan doet hij ze op de 
wedstrijd precies hetzelfde. Daar kan ik echt van op 
aan. Onze eerstvolgende wedstrijd start ik met hem in 
de Lichte Tour. Hij is heel groot en heeft veel kap en 
uitstraling, met hem komt er echt wel iets de baan 
binnen.”

Familiepaard
“Ik train rustig verder met hem richting de Grand Prix. 
Voor zijn eigenaren is het geen noodzaak om hem te 
verkopen, dus dat is heel fijn. Ik denk dat hij ons in de 
Grand Prix echt zal verrassen, met zijn steady en werk-
willige karakter. Net zoals hij ons als zesjarige verraste 

op het WK voor Jonge Dressuurpaarden. Hij werd 
uitgenodigd voor de finale en eindigde daarin als zeven-
de, onverwacht maar heel cool om mee te maken. Indy 
was het lievelingspaard van Julie van Eeuwen. Hij had 
een speciale plek in haar hart. Het paard is nu van de 
hele familie en omdat Indy haar lieveling was, is hij 
voor hen ook heel speciaal! Bijna iedere wedstrijd is er 
iemand van de familie bij en die oprechte belangstelling 
voelt heel fijn. Overigens was ik echt onder de indruk 
van de mooie nakomelingen die de moeder van Indy 
gaf. Samen met iemand kocht ik nog twee keer een 
ET-veulen van haar, van Negro en van Foundation. 
Helaas strandde die samenwerking, maar Wendela 
maakte geweldige nakomelingen, van eentje geniet ik 
nu nog elke dag!” •
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