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Mariona
Met het hart van een leeuw

De Equador-dochter Mariona ontwikkelde zich onder het zadel van Lynne Little en 
vervolgens Niels Nanning tot een fenomenaal springpaard, maar haar hormonen 
stonden groot sportief succes in de weg. Inmiddels kunnen we vaststellen dat ze als 
fokmerrie het verschil weet te maken, dankzij nakomelingen als de internationaal 
springende Arlybet Hero, VION Cup-kampioen Belrose en Grand Prix-winnaar Alamo.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: JACOB MELISSEN E.A.

De inmiddels 23-jarige 
merrie Mariona heeft 
negen nakomelingen 
gebracht, waarbij Alamo 
onder Steve Guerdat het 
meest in het oog 
springt. Zelf heeft de 
merrie internationaal 
1.50m gesprongen. 
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“Als fokker ben je net zo goed, als 
dat je merrie fokt. Niets meer 
en niets minder”, begint Daan 
Nanning zijn verhaal. De 

voormalige hengstenkeuringscommissievoor-
zitter blijft bescheiden over zijn recente 
fokkerijsuccessen, aangevoerd door Mariona’s 
zoon Alamo (v.Ukato) waarmee Steve Guerdat 
onlangs de Grand Prix van Helsinki won. “Ik 
lees altijd de mooiste verhalen in ‘In de 
Strengen’, over hoe toppaarden zijn ontstaan 
bij de fokker, en hoe goed overal over nage-
dacht is. Naar mijn mening valt of staat het 
allemaal met de kwaliteit van je fokmerrie, en 
wij hebben het geluk gehad dat Mariona in de 
fokkerij zo’n voltreffer is gebleken. Maar dat 
was écht meer geluk dan wijsheid hoor”, lacht 
Nanning. “Ik heb mijn hele leven al paarden 
gefokt, maar ik heb ook vermeerderd. Zelfs 
Grand Prix-merries waren geen garantie voor 
succes. Mariona is echt de uitzondering, 
zij geeft vrijwel altijd een goed springpaard. 
De innerlijke kwaliteiten hebben ze allemaal 
van hun mama.” 

Hormonen
Terug naar de eerste kennismaking tussen 
Daan Nanning en de door R.J.M. Siemerink 
uit Rossum gefokte Equador-merrie Mariona, 
die inmiddels de predicaten ster sport-spr en 
prestatie voert. “Samen met een Amerikaanse 
klant, Lynne Little, kocht ik haar in Duits-
land. We waren op zoek naar een heel goed 
springpaard, en kwamen haar als Nederlands 
gefokte merrie bij de oosterburen tegen. Ze 
was zes jaar oud en had ontzettend veel 
kwaliteit. We moesten er diep voor in de 
buidel tasten, maar hadden gelijk veel 
vertrouwen in Mariona”, blikt Daan terug. 
“Vanuit Duitsland is ze gelijk doorgegaan naar 
Amerika, waar Lynne haar is gaan rijden. Dat 
ging ontzettend goed, ze sprong fenomenaal 
en de kopers stonden voor haar in de rij. 
Onder Lynne liep ze op 1.40/1.50m-niveau 
onder de naam Eternity 22 en er werden 
astronomische bedragen voor haar geboden. 
Ze had een fantastische combinatie van 
vermogen én voorzichtigheid. Maar ze begon 
steeds meer last te krijgen van haar hengstig-
heid en hormonen, totdat het op een gegeven 
moment niet meer te doen was. In overleg 
met Lynne hebben we haar naar Nederland 
gehaald en is mijn zoon Niels haar gaan 

rijden. Ze was eigenlijk onrijdbaar, maar toch 
hebben ze op het Nederlands kampioenschap 
bij de senioren nog de finale gehaald. Dat was 
in 2003. Omdat ze zó moeilijk was door haar 
hormonen en zóveel kwaliteit had, hebben we 
overwogen haar baarmoeder en eierstokken te 
laten verwijderen. Maar dat is natuurlijk een 
onomkeerbaar proces dus uiteindelijk hebben 
we ervoor gekozen om haar te laten dekken, 
om te kijken of ze tijdens de dracht rustiger 
zou worden. Dat bleek niet het geval en dat 
betekende het einde van haar sportcarrière. In 
die periode heb ik de helft van de familie 
Little overgenomen en is ze fulltime de 
fokkerij ingegaan. Een aderlating voor wat 
betreft de sport, maar wat zijn we nu blij met 
haar nalatenschap als fokmerrie!”

Gelijk internationaal
In totaal heeft Mariona, die nu op 23-jarige 
leeftijd van haar pensioen geniet bij de familie 
Nanning in Dalfsen, negen nakomelingen 
gebracht. Daan en Niels kozen voor de hengst 
Querlybet Hero in 2004, en uit die aanparing 
kwam Arlybet Hero voort. Onder de naam Arly 
ontwikkelde hij zich tot een internationaal 
1.50m-springpaard waarmee Niels tot eind 
2013 actief was. Vervolgens vertrok hij naar 
Mexico, waar hij door Enrique Gonzales nog op 
1.40/1.45m-niveau is uitgebracht. “Arly is een 
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heel verdienstelijk internationaal springpaard 
gebleken. Als fokker ben je ervan afhankelijk 
waar een paard terecht komt en hoewel we zo 
veel mogelijk in eigen hand houden, komt er bij 
ons toch een moment van verkoop. Niels leidt 
de paarden met veel plezier en succes op totdat 
ze maximaal een jaar of acht zijn. Zo is dat ook 
gebeurd met Arly, die nu is doorverkocht aan 
een jeugdamazone in Mexico.” Het jaar na Arly 
volgde Belrose, de Action Breaker-dochter die 
voor zowel de sport als fokkerij wordt ingezet op 
Stal Nanning. Eén van haar grootste successen 
tot nu toe is het behalen van de titel om de 
VION-Cup voor zesjarigen. Momenteel springt 
ze op internationaal 1.40m-niveau met Niels. 
“Belrose viel als jong paard ons exterieurmatig 
niet mee, maar ze bleek gelukkig wel over 
springkwaliteit te beschikken. Meestal laat ik de 
merries als driejarige dekken, zodat ze na een 
veulen kunnen worden klaargemaakt voor de 
sport, maar met Belrose hebben we dat niet 
gedaan vanwege haar exterieur. Maar als 
springpaard heeft ze zich bewezen. Ze heeft niet 
het laatste aan vermogen, maar met haar 
karakter en haar voorzichtigheid is ze al ver 

gekomen. Ze vecht zich er altijd overheen en 
haalt het – als het moet – echt uit haar tenen. 
Die innerlijke kwaliteit heeft ze van Mariona 
meegekregen. Nu we een stel nakomelingen van 
Mariona hebben, kunnen we constateren dat ze 
qua exterieur allemaal op hun vader lijken en 
qua innerlijk stuk voor stuk op hun moeder. Ze 
zijn enorm voorzichtig, hebben veel kwaliteit, 
bloed en zijn fijn te rijden. Maar het zijn wel 
gevoelige paarden, die niet voor iedere ruiter 
geschikt zijn. En ze hebben allemaal dezelfde 
trekjes. Zo moet je bij het afdoen van het 
hoofstel altijd wachten tot de paarden zelf het 
bit los laten. Dat kan twee, tien of vijftien secon-
den duren, maar je moet nooit gaan trekken. 
Bij dat soort dingen merk je wel dat alles 
erfelijk is!” 

Lijn voortzetten
Belrose is de enige aangehouden dochter van 
Mariona en zij wordt middels embryotransplan-
tatie ingezet voor de fokkerij. “Dit jaar hebben 
we twee veulens van Falaise de Muze en één 
veulen van Zento van haar gefokt. Dat lijkt heel 
goed, ook qua exterieur. Belrose is een paard dat 

“Als fokker ben 
je net zo goed, 

als dat je merrie 
fokt.”

Onder Niels Nanning 
was Arlybet Hero, 
oftewel Arly, tot eind 
2013 actief in de 
springsport en 
ontwikkelde hij zich tot 
een internationaal 
1.50m-springpaard. 
Momenteel wordt de 
Querlybet Hero-zoon 
gereden door een 
Mexicaanse 
jeugdamazone.
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altijd bij ons mag blijven, want ik denk dat de 
kleinkinderen daar straks ook heel fijn mee 
kunnen gaan rijden. Zodoende hebben we haar 
dit jaar niet gedekt, en wachten we eerst af hoe 
deze veulens zich gaan ontwikkelen. Als dat zo 
goed blijft, willen we Belrose in de toekomst 
weer inzetten voor de fokkerij. Met haar hoop ik 
de lijn van Mariona voor te zetten. Drie jaar 
geleden bracht ze al een zoon van Elvaro bij ons, 
die heeft wel een beetje dezelfde weke rug als 
mama, maar is wel net zo allergisch voor het 
hout”, vertelt Nanning. Naast Belrose bracht 
Mariona nog een dochter, de één jaar jongere 
Cariona (v.Colandro). “Ik baal er nog steeds van 
dat ik haar heb verkocht, want het was achteraf 
gezien de laatste dochter van Mariona. Ze was 

klein van stuk en dat was de reden van verkoop, 
maar ze is toch goed uitgegroeid en springt nu 
in Frankrijk op 1.40m-niveau. Ik heb nog 
geprobeerd om haar terug te halen met oog op 
de fokkerij, maar kreeg geen geluk.” Cariona is 
in de internationale sport op 1.35m-niveau 
geklasseerd met Axelle Grossin. 

Grand Prix-winnaar
Meest in het oog springend is de Mariona-nako-
meling Alamo, die als Dorian (v.Ukato) geboren 
werd en vervolgens in de sport als jong paard 
onder de naam Danny Dalfsen furore maakte. 
“Dat is altijd al een heel goed paard geweest. 
Kijk, voorspellen dat het een Grand Prix-paard 
zou gaan worden kon niemand, maar ons gevoel 
was altijd heel goed. Hij was een meewerker, hij 
was gezond en heel voorzichtig. Hij had echt wat 
extra’s, hij gaf ons het ‘wauw-gevoel’ en daarom 
wilden we hem nog lang niet verkopen. Maar 
goed, elk paard heeft z’n prijs en zodoende 
hebben we hem als vijfjarige verkocht aan 
Enrique Gonzales, die destijds ook zijn halfbroer 
Arly bij ons kocht. Hij verkocht hem direct door 
aan Francisco Pasquel, die hem na enkele weken 

OPVALLEND NAGESLACHT
De Equador-merrie Mariona staat aan de 
basis van een succesvolle familie. Zo gaan de 
volgende opvallende sportpaarden in directe 
lijn op haar terug:
• Alamo (v.Ukato) Grand Prix springen
• Arlybet Hero (v.Querlybet Hero) ISP 1.50m
• Belrose (v.Action Breaker) Nationaal 1.40m

VION-Cup-winnaar van 
de zesjarigen, Belrose 
(v.Action Breaker), 
springt momenteel op 
1.40m-niveau en heeft 
via embryotransplan-
tatie reeds enkele 
nakomelingen gebracht.
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door zijn broer Gerardo heeft laten rijden, 
omdat het een wat sterk paard is. Gerardo is een 
nette amateurruiter, en hij heeft hem tot 
1.45m-niveau uitgebracht en kwam toen tot de 
conclusie dat het paard toch wat te goed voor 
hem was. Hij belde me afgelopen september om 
te zeggen dat hij Alamo, zoals hij inmiddels 
heette, daarom zou gaan laten rijden door een 
vriend van hem. En dat bleek topruiter Steve 
Guerdat!”

Onbegrensd
Sinds begin oktober is de negenjarige Alamo 
onder het zadel bij de Zwitserse ruiter. Tien 
dagen voorafgaand aan het vijfsterrenconcours 
in Oslo vond de ruiterwissel plaats, en op het 
Noorse concours maakte de Ukato-zoon direct 
zijn Grand Prix-debuut onder Guerdat. “Ze 
waren gelijk foutloos in het eerste 1.50m-par-
cours en sprongen een dag later naar de tiende 
plaats, met één foutje, in de Grand Prix.” Direct 
na Oslo reisde het Zwitserse/Nederlandse duo 
door naar Helsinki en daar wonnen ze, onder 
toeziend oog van Alamo’s fokker, de Grand Prix. 
“In Helsinki zag ik hem met overmacht de 
Grand Prix winnen en dat was echt genieten! Ik 
heb daarna nog met Steve gepraat en hij was vol 
lof over Alamo. Dat paard heeft het hart van een 

leeuw zei hij, en dat is precies waar zijn moeder 
Mariona ook over beschikte. En die kwaliteit 
heeft ze in sterke mate weten te vererven blijkt 
nu.” Na afloop van de Grand Prix-zege sprak 
Guerdat in superlatieven over Alamo. “Het is 
een ongelooflijk goed springpaard, die zich 
onwaarschijnlijk snel en goed heeft ontwikkeld. 
Ik rijd hem nu drie weken en het gemak 
waarmee hij al een parcours als dit springt, biedt 
veel hoop voor de toekomst.”

Spijkerhard
Op Stal Nanning staat naast Belrose nog een 
nakomeling van Mariona, de vijfjarige Sparta-
cus-zoon High Five. “Hij springt nu op M-niveau 
en pakt het werk heel gemakkelijk aan. Drie jaar 
geleden heeft Mariona haar laatste nakomeling 
gebracht en dat is een driejarige zoon van 
Elvaro, die nog in de wei loopt. Mariona zelf is 
nog spijkerhard en als je haar door de wei ziet 
galopperen denk je dat je een zesjarige tegen-
over je hebt. Ze is topfit en nog superhard op de 
benen. Het is bijzonder hoe alles is gelopen met 
haar, want het had niet veel gescheeld of ze had 
nooit een veulen gekregen. Soms heb je een 
flinke dosis geluk nodig als fokker, en dat 
hebben we met Mariona zeker gekregen”, besluit 
Daan Nanning. •

Steve Guerdat is vol lof 
over de Ukato-zoon 
Alamo, die hij sinds kort 
onder het zadel heeft. 
“Het is een ongelooflijk 
goed springpaard, die 
zich onwaarschijnlijk 
snel en goed heeft 
ontwikkeld.” 
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