
ZO GEFOKT, ZO GEREDEN

Fokker Cornelis Mooiweer over 
Wendelrose
Hoe zou je haar typeren qua karakter?
“Ik heb haar als veulen verkocht. Dan kun je nog 
niet zoveel zeggen over karakter. Maar ze was 
vriendelijker en aanhankelijker in de omgang 
dan haar moeder Korose (keur pref v.Renovo, 
red.). Die was altijd wat afstandelijk en ietsje 
zuur. Wendelrose was een makkelijk, maar zeer 
temperamentvol veulen. We gaan altijd met 
veulens naar de keuring, dan krijg je ze veel in 
handen en worden ze goed hanteerbaar.”

Welke eigenschappen heeft ze van haar 
moeder geërfd.
“Nou, niet het karakter dus. Wendelrose was 
veel socialer in de omgang. Korose had veel 
ruimte in haar bewegingen, kon goed lopen en 
had ook een ruim voorbeengebruik. Dat heeft 
Wendelrose ook. Achter is Wendelrose veel 
sterker dan haar moeder, heeft ze van Manno.”

Vanwaar de keuze voor de hengst Manno en 
wat heeft Wendelrose van haar vader 
meegekregen?
“Ze heeft heel veel van haar vader meegekregen. 
Manno vond ik de koning onder de tuigpaard-

Rijder Mark de Groot over 
 Wendelrose
Hoe zou je Wendelrose typeren qua karakter?
“Een paard met een heel eigen karakter, vreselijk 
werklustig, iets eigenzinnig en heel aanhanke-
lijk. Ze wil graag veel aandacht.”

Wat is haar grootste kwaliteit in het werk?
“Ik kan er een heleboel noemen. Haar tempera-
ment, haar wil om te presteren, hoewel dat eerst 
weleens in haar nadeel werkte. Dan was ze 
overijverig. Nu ze wat ouder wordt, weet zij, 
maar ook ik, goed met die explosiviteit om te 
gaan. Haar krachtige en expressieve bewegingen 
en haar zeer sterke achterbeen zijn ook hele 
grote kwaliteiten van haar. Ze heeft heel veel 
vermogen. En dan haar natuurlijkheid, alles 
wat ze laat zien is van nature. Ik werk alleen 
aan conditie. En ze is hoogst intelligent. Ook 
dat kan soms nadelig zijn, je moet altijd 
oppassen dat zij niet verder vooruit denkt, dan 
dat je zelf doet. Je moet sneller denken dan 
Wendelrose.” 

Heb je ervaringen met nakomelingen van 
Manno, en wat is daar typerend aan?
“Niet zo veel. Onze hengst Unieko is ook een 

Ze schitterde al vaker op de Nationale Tuigpaardendag, in 2011 
werd ze in handen van Mark de Groot tweede in de Finale der 
Nationale. Nu lukte het elitemerrie Wendelrose om op bijzonder 
indrukwekkende wijze Topsportmerrie 2015 te worden, nadat ze dit 
jaar ook al het Nederlands kampioenshap fokmerries had behaald. 
Cornelis Mooiweer fokte haar, ze is van Jan Vink en Mark de Groot 
reed de nu twaalfjarige Manno-dochter Wendelrose al vele malen 
naar glorieuze overwinningen.
TEKST: DINI BROUWER • BEELD: SANDRA NIEUWENDIJK E.A.

Wendelrose
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Rijder Mark de Groot, 
eigenaar Jan Vink en 

fokker Cornelis Mooiweer 
zijn het roerend met 
elkaar eens. Manno-

dochter Wendelrose is een 
heel bijzonder paard met 

ongekend talent.
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hengsten. Die was zo indrukwekkend. Zo’n hengst 
met zo’n statuur, daar wilde ik mee fokken. Ik deed 
destijds veel samen met mijn broer Jan. Korose 
bracht bij ons veertien veulens waarvan tien van 
Manno. Twee zijn er ster, één keur en één elite. De 
anderen zijn van Jonker, Koblenz, Harald en 
Sander. Twee ervan hebben winstpunten in de 
dressuursport. Korose had een wat eenvoudige, 
rechte hals, Manno heeft een prachtige ronde 
bovenhals. Manno is achter heel sterk, ook op dat 
punt kon Korose verbeterd worden. Manno heeft 
die verbeterpunten gebracht bij Wendelrose. En de 
combinatie Manno x Renovo sloeg goed aan, dat 
hadden we al ervaren, maar Wendelrose is wel de 
beste geworden.”

Wanneer heb je Wendelrose verkocht en 
aan wie?
“Ze is verkocht in de veulenveiling op de 
Nationale Tuigpaardendag. Kitty Deken kocht 
haar, maar die heeft maar kort van Wendelrose 
kunnen genieten. Ze is op jonge leeftijd 
overleden. Wendelrose is toen naar Bert Jan 
Calis gegaan. Ik vond het een eer om een veulen 
te fokken dat geselecteerd werd voor de 
veulenveiling. Wendelrose was voor ons het 
vijfde veulen dat ernaartoe mocht. Haar volle 
zussen Sannerose, Terrose en Urose brachten 
daar behoorlijk veel op. Gek genoeg bracht 
Wendelrose met 3.300 euro het minst op. Maar 
het was ook niet haar sterkste optreden toen.”

Was haar kwaliteit als veulen al zichtbaar?
“Ja, ze had veel kwaliteit en veel ras, hard 
beenwerk, lange benen en goede voeten. Ze had 
qua lichaam een goed exterieur, maar haar hals 
was wat zwaar. Van boven was die hals wel mooi 
rond en in beweging gebruikte ze hem heel 
goed. Ze zette haar hals er altijd helemaal op en 

dan kwam alles op de juiste plek. En ze kon heel 
best draven, ze was als veulen al kampioen op de 
fokdag in Oldebroek en in Nijkerk reserve- 
kampioen. Nationaal stond ze elfde.”

Wat heeft het succes van Wendelrose 
betekend voor jou en je fokkerij?
“Natuurlijk ben ik er trots op dat ik de fokker 
ben van Wendelrose. Maar ik ben heel nuchter, 
ik lig niet gauw wakker van succes van een 
paard. Ik ben er ook trots op dat we vijfmaal een 
veulen voor de veulenveiling heb gefokt. Ik 
kreeg ze goed betaald en ik vind het dan heel 
mooi dat een ander succes heeft met mijn 
fokproduct. Ik heb niets meer uit de Denderose-
stam, maar in die tijd vroegen mensen me 
weleens of ik er niet nog zo eentje had.”

Volg je haar succes op de voet, wat ver-
wacht je er nog van in de toekomst?
“Nou, niet op de voet. Heb ik geen tijd voor, ik 
moet in mijn fietsenzaak zijn. Maar ik kijk  
’s avonds wel direct op internet, daar volg ik alle 
concoursen. Het zou mooi zijn als ze in de 
toekomst nog een keer nationaal ereklasse-
kampioen zou worden. Ik heb gehoord dat ze er 
dit jaar heel dichtbij was. Ze kan het.” 

CORNELIS MOOIWEER
In 1995 begon Cornelis Mooiweer (50) met het fokken van tuigpaarden, hoewel hij al 
op zijn zestiende de jaarling Wildroos (v.Brook Acress Silversull) aanschafte. Hij 
verkocht deze succesvolle concoursruin later aan Henk Fikse, die er vele kampioen-
schappen mee behaalde. Zijn eerste fokmerrie Korose (keur pref v.Renovo uit 
Denderose II keur pref v.Waterman), die hij toen nog samen met zijn broer Jan had, 
kocht hij bij Jan Bouwmeester in Wilp. Ze was toen dragend van Jonker. “We wilden 
heel bewust een merrie uit de Denderose-stam, maar helaas heb ik er nu niets meer 
uit. Ik vind een sterke merriestam meer dan de helft meegeven in de fokkerij.” Korose 
bracht veertien kinderen waarvan Wendelrose het schopte tot Topsportmerrie. 
Recent is uit de vermaarde Denderose-stam de in 2012 geboren hengst Fantijn 
(Patijn uit Uderose keur pref v.Manno, fokker H. Boelens uit Bunne) goedgekeurd. 
Mooiweer fokt nu nog met drie merries uit de Larda-stam.

Cornelis Mooiweer: 
“Ik ben heel 

nuchter, 
ik lig niet gauw 

wakker van 
succes van een 

paard.” 

De afgelopen Nationale Tuigpaardendag was het 
dan zover. Wendelrose werd Topsportmerrie in 
handen van Mark de Groot.

Vervolg Cornelis Mooiweer over  Wendelrose
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Manno. Maar die vind ik evenals Wendelrose 
ook niet typisch een Manno. Ze zijn beide wat 
flitsender dan dat je van een Manno zou 
verwachten. Ik denk dat voorvader Cambridge 
Cole zich daar nog doet gelden.”

Hoe is Wendelrose op je pad gekomen en 
was de klik er meteen?
“Ik heb Jan Vink gevraagd of ik haar mocht 
uitbrengen. Ze liep bij hem in het land. Ik kende 
haar natuurlijk al wel, ze was al uitgebracht, 
maar op dat moment werd er niets met haar 
gedaan. Dat vond ik zonde. De klik was er 
meteen. Wat het hem nou precies is? We passen 
gewoon bij elkaar. Je moet haar wel vrij 
intensief gebruiken, maar dan is ze eigenlijk 
redelijk makkelijk.”

Wanneer dacht je voor het eerst: ‘dit kan 
weleens een hele grote worden’?
“Op het concours in Doornspijk zag ik 
Wendelrose voor het eerst met Bert Jan 
Calis. Ze viel mij direct op. Ik vond haar apart. 
‘Daar zou ik ook weleens mee willen rijden’, 
dacht ik toen al. Toen ze bij ons op stal kwam, 
had ik al gauw door dat ze buitengewoon 
getalenteerd was.”

Wat heeft het succes met Wendelrose voor 
jou en je concoursloopbaan betekend?
“Ik heb veel met haar gewonnen, in 2010 
werd ze kampioen fokmerries, in 2011 
werd ze tweede in de finale op de Nationale 
Tuigpaardendag. Het is heel mooi dat je 
dat kunt bereiken met een paard dat iemand 
aan jou toevertrouwt. Dat geeft een goed 
gevoel. Dit jaar konden we het afmaken, 
Wendelrose werd Topsportmerrie. De boven-
ste tree van het ereschavot, die wilde ik heel 
graag met haar behalen. Ook werden we dit 
jaar weer kampioen fokmerries Regio West. 
Met Wendelrose kun je hele mooie dingen 
doen, dat kan niet met ieder paard. Ze is een 
fantastisch paard. Eruit kunnen halen wat 
erin zit, dat betekent veel voor mij. Of het 
direct iets betekent voor mijn concoursloop-
baan weet ik niet. Ik breng altijd de hengsten 
en ook de andere paarden van onze hengsten-
houderij Landzicht uit, maar voor anderen 
deed ik dat ook altijd al.”

Wat zijn je toekomstplannen met 
 Wendelrose?
“Dat hangt van Jan Vink af. Ik ben hem heel 
dankbaar dat ik Wendelrose mag rijden. 
Natuurlijk hoop ik met haar volgend jaar de 
titel te mogen verdedigen. Dit jaar waren we 
derde in het nationaal kampioenschap 
ereklasse. Als ik nog een plaatsje dichter bij de 
titel kan komen of hem winnen! Dat zou 
natuurlijk prachtig zijn voor een merrie. Maar 
de concurrentie is groot.” •

JAN VINK
Jan Vink heeft veel rijpaarden, maar zijn tuigpaard Wendelrose neemt 
een heel speciaal plekje in. Hij kocht haar van Bert Jan Calis toen ze 
vier was. “Ik was op zoek naar een tuigpaard, dat had ik nog niet. Ik 
houd van de sfeer op een tuigpaardenconcours en was op pad met 
Kees van der Maat. Die maakte me attent op Wendelrose, die op de 
UPD in handen van Bert Jan Calis kampioen vierjarigen werd. ‘Als je nu 
een beste wilt, moet je die kopen’, zei hij. Zelf had ik er toen nog niet 
veel kijk op. Kees kreeg gelijk, ik kocht een hele beste merrie met een 
gouden karakter. Zo één vind je niet zo gauw. Ze was qua exterieur 
misschien niet helemaal perfect, daar heeft ze 75 punten voor. Maar 
voor beweging staan 80 punten. Zelf heb ik ook wel met haar gereden, 
maar zo’n paard verdient een toprijder. Daarom ging ze dus naar 
Mark. Prachtig, die titel Topsportmerrie. Maar daar is natuurlijk wel 
naar toegewerkt. Of ze volgend jaar weer wordt uitgebracht, hangt af 
van hoe het verloopt met de fokkerij. Ik wil namelijk ICSI toepassen bij 
haar, eitjes rapen zeg maar. Volgend jaar komen we met een twee-
jarige merrie van Dylano en Wendelrose op de keuring. Haar vijfjarige 
zoon van Jazz doet het best in de dressuur. Via embryotransplantatie 
heeft ze al meerdere kinderen.” 

Mark de Groot: 
“Ze is hoogst 
intelligent. Je 
moet sneller 
denken dan 

Wendelrose.” 
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Vervolg Mark de Groot over  Wendelrose
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