
Voor Henk de Jong begon het hoofdstuk Zenzi 
eigenlijk als een grap. Hij kocht haar moeder Kiss 
Me pas op latere leeftijd en had daar geen serieus 

fokkersplan mee. “We hadden op de rijvereniging een soort 
weddenschap afgesloten dat we een paard zouden hebben 
om een najaarsrit mee te maken. We hadden alleen hele-
maal nog geen paard staan. Gelukkig vonden we ergens 
twee oudere merries. Ze hadden allebei nog nooit wat 
gedaan. Een paar weken voor die najaarsrit hebben we ze 
zadelmak gemaakt en konden we meerijden. Daarna 
hebben we besloten om Kiss Me te houden en er een 

veulentje bij te fokken. We hebben haar ook 
nog een keer voorgebracht op de keuring, 
maar toen was ze al ouder en eigenlijk niet 
in keuringsconditie.”
De familie De Jong rijdt wat recreatief met 
deze Fair Play- dochter en fokte er geregeld 
een veulentje bij. “Het was een mooie, 
sterke merrie; met vooral heel sterk 
beenwerk. In het lopen had ze een sterk 
achterbeengebruik en dat gaf ze ook door. 
Wij vonden het een degelijke merrie.”
Kiss Me krijgt in totaal zeven veulens. 
Enkel Zenzi is op de keuring geweest en een 
Tuschinski-nazaat is in het Z2 geklasseerd. 

Even slikken
Het is Ad Valk die het advies geeft om Kiss 
Me met Tango te dekken. “De merrie had 
een hele goede galop, maar kon wel wat 
bloed gebruiken en mocht wat hoogbeniger 
zijn. Dat pakte uit zoals we verwachten. We 
kregen het model van Tango en de galop en 
het achterbeengebruik van de merrie. Zenzi 
was als veulen al heel apart, ze was één en 
al kracht en liep er extra overheen. Ik heb 
geen moment spijt gehad dat ik mezelf 
meteen ingekocht heb”, vertelt de hengsten-
houder en handelaar uit Gorinchem.
Bij de geboorte van Zenzi is het wel even 
slikken voor de fokker. Een vos met veel wit 
op het hoofd, een vlek onder de buik en ook 
nog eens hoge witte benen; dat was niet 
helemaal wat de familie De Jong voor ogen 
had. “Het was wel een sterk veulen en ze 

 De merrie maakt het verschil

Zenzi
Uit één merrie meerdere paarden voor het hoogste niveau fokken is al bijzonder. Laat 

staan als je er ook nog een Grand Prix-paard uit fokt waarover zijn amazone - niet de 

minste - zegt dat het een olympische medaillekandidaat is. Zenzi viel op de merriekeuring 

al op met haar uitzonderlijke achterbeengebruik. Fokker Henk de Jong uit Gorinchem 

fokte uit deze Tango-dochter al minstens drie paarden met Grand Prix-kwaliteiten.

Tekst: STEEF ROEST — Beeld: JACOB MELISSEN E.A.
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kon verschrikkelijk goed lopen. Mettertijd zijn we steeds 
wijzer met die merrie geworden, want ze liep mee op de 
Nationale Merriekeuring en slaagde met gemak voor haar 
IBOP. Daarna hebben we er nooit meer een zadel op gehad. 
Ze was niet zo makkelijk te rijden.”

Arabisch volbloed
De fokkerij achter Zenzi gaat terug naar Wamel, waar de 
familie Pompen al in de jaren ‘60 fokte met een Ulex- 
merrie. Deze Cela was in het bezit van de opa van de 
bekende springruiter Faan Pompen en werd door zijn vader 
gedekt met Robert E. Lee, een Arabisch volbloed. “Er zat 
geen filosofie achter het gebruik van een Arabier, al hield 
mijn vader wel van een bloedpaard. In die tijd gebeurde het 
geregeld dat er met de hengst die toevallig op de vrachtwa-
gen stond werd gedekt. Flika was niet al te groot, maar wel 
een hele goede merrie. Ze is ook nog een keer nationaal 
kampioen geworden. In haar opdruk was het meer een 
Arabier dan een KWPN’er.”
De preferente en prestatiemerrie Flika gaf een 
1.30m-springpaard en het internationale Grand Prix-paard 
Bas (v.Rinaldo) van Coby van Baalen. Faan bewaart goede 

herinneringen aan haar Diadeem-dochter Kid-
dy-Adgo. “Dat was voor die tijd een zeer goede 
merrie, een echt dressuurpaard al. Zij kon extra 
bewegen en liep ook mee op de UTV. Mijn vader 
zag in die tijd al graag een goed dressuurpaard, ik 
was meer op het springen georiënteerd.”
Omdat de familie Pompen graag bloed in een 
paard ziet wordt de hengst Pericles xx gebruikt. 
Dit resulteert in de keurmerrie Vivat. Zij geeft een 
heel aantal goed presterende sportpaarden. “Van 
Vivat kwamen ook van die goede paarden, die 
konden allemaal fantastisch lopen. Ik heb hele-
maal niets meer uit die stam en we zijn alle nafok 
uit het oog verloren. Het is wel heel leuk om te 
horen dat er ook nu nog goede sportpaarden 
uitkomen, daar hadden we echt geen idee van.” 

Denzel STH
Terug naar Zenzi. Haar eerste veulen is van 
Tuschinski en deze Denzel STH was volgens Valk 
een mooi bloedpaard. Via de KWPN Select Sale 
werd Denzel STH als aangewezen hengst verkocht. 

Met drie Zware Tour-paarden uit haar eerste vier nakomelingen weet Tango-dochter Zenzi het KWPN-fokdoel goed in praktijk te brengen. 

Denise Nekeman: “Ik weet zeker dat Denzel STH 
alle talent in huis heeft om een echte te worden.”
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Denise Nekeman kan zich dat nog helder voor 
de geest halen: “We hadden helemaal niet de 
intentie om een jonge hengst op de KWPN 
Select Sale te kopen. Omdat we zelf ook twee 
hengsten doorhadden naar het verrich-
tingsonderzoek, hadden we Denzel STH wel 

elk rondje zien lopen; dat was echt mega. Wij 
stonden op het punt om weg te gaan toen hij 
in de veiling was. Ik zag dat de veiling op een 
niet al te hoog bedrag bleef stilstaan. Ik vroeg 
mijn vader om één keer mee te bieden en zo 
hadden we hem meteen te pakken. We zagen 
Denzel STH vervolgens in de stallen en daar 
zagen we al wel dat we in de omgang wat 
geduld met hem moesten hebben.” 

Piaffe- en passagemachine
Omdat Denise de eerste jaren druk is met 
haar andere wedstrijdpaarden neemt Yessin 
Rahmouni eerst plaats in het zadel. Rahmou-
ni bracht de ruin uit tot en met de Lichte Tour 
en inmiddels heeft Denise zelf weer de 
teugels overgenomen. 
“Denzel STH is wel een heel sensibel paard. 
Als ik een dag heel druk ben geweest, of iets 
meer haast heb, kan ik hem beter niet rijden. 
Het is een echte pia!e- en passagemachine. 
Hij heeft heel veel talent voor de zwaardere 
oefeningen, dat biedt hij heel makkelijk aan. 
Uiteindelijk wil ik heel graag in de top van de 
Grand Prix meedraaien. Om daar te komen 
heb ik wel wat meer geduld nodig dan bij een 
ander paard, maar ik weet dat hij met gemak 
richting de 70% loopt. We zijn nu één keer 
Intermediaire II gestart en daarna besloot ik 
om thuis door te trainen. Ik weet in ieder 
geval zeker dat hij alle talent heeft om een 
echte te worden.”

Enzos-Armani
Na Denzel STH volgt weer een Tuschinski- 
nazaat. Enzos-Armani groeit ook op bij Ad 
Valk en wordt na het zadelmak maken 
verkocht aan Jill Huijbregts. De op dat 
moment best wel blote ruin viel de amazone 
op vanwege zijn tritt. “Enzos moest er 
duidelijk nog ingroeien, maar had wel veel 

actie in de benen. Ik hoopte dat het een Grand Prix-paard kon 
worden, op dat moment was ik nog niet zo heel ervaren in dat 
werk. Het leek me een voordeel dat hij vrij veel knie had, dat is 
toch een pluspunt bij het aanleren van de passage. In het werk is 
Enzos heel lenig. Hij heeft veel go, is makkelijk aan de hulpen, 
maar ook best wel sensibel. Het voordeel was dat ik handig ben 

met gevoelige paarden, we snapten elkaar best snel. Ik kon hem 
zonder stress vrij makkelijk de oefeningen laten doen. Zodoende 
liep hij op zijn zevende al internationaal Lichte Tour. Ik wilde heel 
graag met hem U25 rijden, omdat hij zo een wat lichtere Grand 
Prix kon lopen en toch internationaal ervaring op kon doen. Hij 
groeide supergoed in de U25, we hadden zelfs brons op het NK, 
maar ik merk wel dat hij nu pas echt de kracht in het zware werk 
begint te ontwikkelen. Ondanks dat hij zo jong al dat niveau liep, 
is het toch een laatbloeier.”

Sluiten als een PRE
“Het kunnen sluiten is zijn grootste kwaliteit. Dat is net alsof je op 
een PRE zit. Ik heb geen zweep nodig om hem te laten pia!eren, 
zelfs een kind van acht zou dat met hem kunnen. Ik weet zeker dat 
Enzos- Armani alles in zich heeft om een heel goed Grand Prix-
paard te worden. Hij heeft eigenlijk geen minpunten, behalve dat 
hij soms wat sensibel kan zijn. In de Grand Prix moet een paard 
superscherp zijn en tegelijkertijd ook weer bijna apathisch op zijn 
omgeving. Dat is soms best lastig. Ik wil kijken hoe ver ik met hem 
kan komen op het hoogste niveau. In Nederland moet je echt 
supergoed zijn om bovenin mee te draaien. Als ik me helemaal 
toeleg op zijn training, ben ik ervan overtuigd dat het een heel 
goed paard is. Er zit echt nog heel veel meer in het vat.”

Apache klikt
Omdat Zenzi duidelijk bloed nodig heeft, is Apache de volgende 
hengst waar het fokkersduo de elitemerrie mee combineert. Uit de 
F-jaargang wordt Flo geboren, een van een tweeling, die het duo 
later uit het oog verliest. Daarna volgt Gio. Niet al te groot, maar 
over de benen wel heel veel kwaliteit. Valk: “Gio was als driejarige 
een heel compact paard, maar ook hij had heel veel kracht en ook 
weer dat ontzettend sterke achterbeengebruik. Of we verwacht 
hadden dat hij zo uit zou groeien? Als ze drie zijn is het lastig om 
dat te zeggen. Hij is al vrij snel naar Amelie Kovac gegaan.”

Een paard voor de top
Amelie Kovac werkte in Nederland bij Emmelie Scholtens en 
Adelinde Cornelissen en verhuisde later naar de Verenigde Staten. 
Na de verkoop van haar Grand Prix-paard zoekt ze in Nederland 
een opvolger en die vindt ze bij Ad Valk en Henk de Jong. Na 
anderhalf jaar training rijdt ze bij toeval een clinic bij Charlotte 

Charlotte Dujardin: “Gio is goed genoeg om 
ooit een gouden medaille te winnen.”
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Apache-zoon Gio is één van de 
meest opvallende aanstormende 
talenten van regerend olympisch 
kampioen Charlotte Dujardin. 

Niet de makkelijkste, maar volgens 
amazone Denise Nekeman heeft 
Denzel STH alles om heel goed 
Grand Prix te lopen. Zij heeft 
inmiddels de teugels overgenomen 
van Yessin Rahmouni.
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Dujardin, die onmiddellijk het talent in ‘Pump-
kin’ herkent. De rest is geschiedenis. Dujardin 
werkt Gio uit tot het hoogste niveau en maakte 
dit jaar een nationaal Grand Prix-debuut voor 
bijna 80% procent. “Voor dit jaar zou het een 
goed reservepaard zijn, maar hij zou zomaar 
volgend jaar een Grand Prix-paard voor de top 
kunnen zijn. Pumpkin is goed genoeg om ooit 
een gouden medaille te winnen. Zijn pia!e en 
passage zijn fenomenaal, dat deed hij vanaf het 
begin alsof hij nooit anders heeft gedaan. Zijn 
achterbenen blijven maar komen, net als Valegro 
heeft ook hij de techniek.”

Uit het oog verloren
Uit de I- en de J-jaargang fokten De Jong en 
Valk twee jonge Desperado’s uit Zenzi. Beide 
hengsten zijn uit het oog verloren, waarvan de 
naar Engeland verkochte Jesperado heel veel 
kwaliteit leek te hebben. Met de in 2016 
geboren Lorenzo werd via zijn vader Grand 
Galaxy Win weer voor Apache-bloed gekozen. 
Dit veulen is verkocht via Veulenveiling 
Midden-Nederland. 

Alles is te koop
Zenzi klikt goed met het Apache-bloed. Van zijn  
zoon Indian Rock staat er nog een sterk 
gebouwde jaarlinghengst en omdat het Apache- 
bloed zo goed heeft uitgepakt is Zenzi voor 
2021 weer drachtig van Apache. Van Ironman, 
die via zijn moedersvader weer teruggaat op 
Tuschinski, staat er een driejarige merrie op 
stal. Deze Missouri loopt inmiddels onder het 
zadel en is volgens  Ad Valk een moderner type 
dan haar moeder. “De kwaliteit lijkt heel goed. 
Ze heeft dezelfde tritt in de benen en aanleg 
voor verzameling als Gio. Ze wordt dit jaar 
gedekt met McLaren, maar je weet: voor goed 
geld is bij ons alles te koop”, besluit Valk. •

Jill Huijbregts:  
“Zelfs een kind van acht 
zou met Enzos-Armani 

kunnen piafferen.”

Jill Huijbregts reed Enzos-Armani (v.Tuschinski) al op achtjarige leeftijd zijn eerste GP-U25 binnen. 
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