Fokkers van het Jaar 2020

Sander & Erik
Daniëls

Al jaren weten vader Sander en zoon Erik Daniëls met hun fokproducten hoog te scoren op keuringen en fokdagen in
regio Oost. Menigmaal hadden ze de kampioen in een bepaalde leeftijdsgroep, waarmee ze dan vervolgens nationaal
ook hoog eindigden of kampioen werden. Onder meer deze nationale kampioenstitels leverde dit goed over de fokkerij
nadenkende duo de titel Fokker van het Jaar 2020 op.
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S

ander (66) en Erik Daniëls (37) wonen met hun
gezinnen in Wageningen in dezelfde boerderij.
Sander fokt al vele jaren tuigpaarden. In 1961
koopt hij een Oregon-dochter, maar deze merrie brengt
hem niet echt vooruit in de fokkerij. In 1987 koopt hij
van de familie Korevaar de Renovo-dochter Areda en
een jaar later koopt hij haar halfzus Dereda
(v.Wilhelmus) erbij. Het gaat hier om nakomelingen uit
de bekende Ereda-stam. Deze merries zijn de pijlers
geworden onder zijn zo succesvolle fokkerij, waarvan
ook zoon Erik inmiddels fokproducten op zijn naam
heeft. Dereda is bij aankoop dragend van Proloog en op
Stal Daniëls wordt al meteen een goedgekeurde hengst
geboren, namelijk Hilbert. In 1997 brengt Dereda ook
de goedgekeurde hengst Pronkjuweel (v.Jonker). Niet
voor niets staat er Dereda Hoeve voor de gevel van hun
paardenstal, want haar fokkerij zet de fokkerij van de
familie Daniëls echt op de kaart. Interessant detail:
Sander heeft 103 gefokte paarden op zijn naam staan
en Erik 21.

Oeuvreprijs
De benoeming is uitdrukkelijk bestemd voor vader én
zoon, dit om hun samenwerking te benadrukken en ter
motivatie van jongere fokkers, aldus het protocol. De
titel is een oeuvreprijs waarbij het NVK-kampioenschap
in 2019 van het veulen Oreda (v.Atleet) deze titel een
actueel tintje geeft. De benoeming van deze fokkers is
gestoeld op een breed draagvlak: vele jaren hadden de
tuigpaardregio’s hen al genomineerd en dit jaar zelfs
twee keer. Inmiddels heeft Sander met de merrie
16

KWPNMagazine 5 — mei 2021

Amalia (keur van Manno), een telg uit de Sandra-stam
van de familie Gebr. den Otter, ook een foklijn opgezet
en vorig jaar werd het fokproduct Magistraal (v.Icellie)
aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Nationale titels
Zolang Sander en later dus in samenwerking met zoon
Erik tuigpaarden fokt, hebben ze eigenlijk elk jaar
diverse successen op de keuringen weten te realiseren.
De hengst Unieko heeft hen daarbij meerdere succesvolle fokproducten gebracht. Nationale kampioenstitels
werden gewonnen met een vijftal fokproducten. In
2010 behaalde de tweejarige Dareda (elite preferent
PROK van Unieko uit Nareda ster pref PROK van
Hilbert) op de NMK de nationale titel, in 2013 was dat
het veulen Hireda (Unieko uit Ureda keur pref van
Jonker) dat nationaal bovenaan kwam. Daarna volgde
in 2014 het veulen Jack D (ster PROK van Eebert uit
Dareda elite pref van Unieko). In 2019 breidde Kareda
(ster PROK van Eebert uit Gareda ster van Cizandro)
het arsenaal nationale titels uit door als driejarige
kampioen te worden en in 2019 was het veulen Oreda
(Atleet uit Fureda elite van Unieko) dat nationaal
kampioen werd. Een indrukwekkende lijst!

Sport
De familie Daniëls brengt zelf geen paarden uit in de
sport, maar laat dat op kleine schaal wel doen. En op
deze wijze wisten de merries Dareda (v.Unieko), Ureda
en Fureda meer dan 40 winstpunten te behalen. De
verkochte Eboy (uit Ureda) behaalde 87 winstpunten

en in de (internationale) mensport lopen ook nog
diverse paarden zoals Boy W (v. Manno), Norris
(v.Vaandrager HBC) en Fanatiek (v.Unieko).

Stapeling
Algemeen Bestuurslid René van Klooster ging bij de
fokkers langs om hen te feliciteren met deze eervolle titel, waarbij vader en zoon Daniëls met gepaste
trots hun prijzen in ontvangst namen. Erik: “In het
verleden kreeg mijn vader al eens een onderscheiding in Gelderland, maar dit is toch nog een stap
verder. Zo’n prijs krijg je niet bij enkele goede
fokproducten, dit is een prijs voor een stapeling van
fokkerssuccessen. Mijn vader heeft daar jaren over
gedaan; eerst een elitemerrie fokken, dan uit die
elitemerrie weer een elitemerrie fokken, vervolgens

kampioenen fokken… dat is hem allemaal gelukt.
Het is heel mooi dat ik ook deel in deze prijs, maar
voor mijn vader betekent het nog veel meer. Hij was
jaren geleden al eens ernstig ziek, deze prijs heeft
daarom voor hem toch ook een emotionele lading.
Mensen om ons heen hadden in het verleden ons
deze prijs al wel eens toegedicht. Dan denk je, ‘ja,
dat zou ook zo maar eens een keer kunnen gebeuren’. En nu valt ons deze eer dan te beurt. Wij zien
het als een mooie erkenning van onze fokkerij, een
echte fokkersprijs.” De familie verwacht dit jaar vier
veulens. Eén van Maximiano I&S is er al, van Atleet
kwam op de dag van de hengstenkeuring een veulen
ter wereld, een veulen van Kordaat is helaas overleden en nu is het wachten nog op een veulen van
Idol. •

Erik en Sander Daniëls werden door bestuurslid René van Klooster thuis verrast met de titel ‘Fokkers van het Jaar’.
Op KWPN.tv kunt u de beelden terugkijken.
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