de merrie maakt het verschil

Annabel
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Grietje en Hans Jansen uit Joppe op driejarige leeftijd

Grietje en Hans Jansen raakten met het paardenvirus besmet
toen dochter Welmoed begon met ponyrijden. Deze fascinerende
sport werd vanaf dat moment ook door het echtpaar Jansen
beoefend, maar nadat de eerste ervaringen met de fokkerij waren
opgedaan ontdekten ze dat daar hun ware passie lag. “We
begonnen zo’n twintig jaar geleden met een merrie van Burggraaf
en later met een Obrecht-dochter. Met beide hebben we enkele
veulens gefokt, maar onze voorkeur ging uit naar de dressuurfokkerij en daarvoor bleken beide merries niet helemaal van het juiste kaliber”, vertelt Hans Jansen. Samen met zijn vrouw Grietje
reisde hij stad en land af om meer te leren over de fokkerij en
vanwege hun voorkeur voor de dressuurpaarden kwamen ze
begin jaren ’90 terecht in Duitsland, waar de dressuurfokkerij
destijds glorieerde.

in de merrietest en pronkt ze dit jaar voor de derde

Veiling in Vechta

Hoewel Annabel nog maar dertien jaar is, en ze tot op
heden pas zes nakomelingen heeft gebracht, kan nu al
worden gesteld dat de De Niro-dochter er eentje van
zeldzame klasse is. Zelf excelleerde de merrie van

keer bovenaan de fokwaardenranking voor
dressuurmerries zonder nakomelingen in de sport. Op
24 november schreef Annabel geschiedenis doordat
haar twee zonen Bretton Woods (v.Johnson) en Chagall
(v.Jazz) glansrijk het verrichtingsonderzoek wisten af
te sluiten en daarmee hun waardevolle genen in de
fokkerij mogen gaan verspreiden. Een ongeëvenaard
succes voor Annabel en haar bevlogen eigenaren.
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Heel gericht gingen ze op zoek naar een merrie met waardevolle
genen, waarmee ze hun fokkerij konden beginnen. Die werd uiteindelijk gevonden in de Rubinstein I-merrie Aktionella (ster pref
prest), die werd aangeschaft op de Eliteveiling in het Duitse Vechta.
Met de stam van Aktionella hebben Grietje en Hans een waardevolle lijn opgezet. De Rubinstein I-merrie geniet vooral bekendheid
als grootmoeder van de door hen gefokte KWPN-gekeurde hengst
Wynton (Jazz uit Acacia prok v.Matador II). Door de aankoop in
Vechta werd het enthousiaste stel uit Nederland ook in de navolgende jaren uitgenodigd om deze veiling te bezoeken. En zo kwam
de hoofdrolspeelster van dit verhaal, Annabel, in hun leven. De
fokkerijhobby had inmiddels serieuze vormen aangenomen, toen
Grietje en Hans in 1997 besloten om naar de veiling in Vechta te
gaan met het plan om de hand op de portemonnee te houden.
“We waren helemaal niet van plan om iets te kopen omdat we
meer dan genoeg paarden hadden. Door de aanschaf van Aktionella hebben we veel mensen leren kennen in Duitsland en we
bleven ook contact houden met haar fokker Bernd Huslage, die
deel uitmaakte van de hengstenkeuringscommissie. Hij vertelde
ons over de hengst De Niro, die in 1997 zijn eerste jaargang
veulens presenteerde en een echte belofte voor de fokkerij leek.
Met die informatie in ons achterhoofd, viel ons oog tijdens de
veilingpresentatie op de extra bewegende vosmerrie De Romantique. Het merrieveulen kreeg als enige applaus in de voorpresenta-
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“Een geweldige merrie in de omgang,
die keer op keer plaatjes van veulens
geeft en haar bewegingskwaliteiten en
karakter sterk doorfokt.”
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tie en ze blééf maar lopen. Na kort overleg met Grietje besloten we
toch de gok te wagen en enkele keren de hand in de lucht te
steken. We hadden van tevoren een bedrag afgesproken tot hoe
ver we zouden gaan, en toen dat bedrag gepasseerd was hield ik
op met bieden. Maar iedere ronde maakte het merrieveulen meer
indruk en er liep een beste moeder naast, waardoor mijn vrouw
nog één poging waagde. Tot ons grote geluk bleek dat het laatste
bod en werd zij de nieuwe eigenaar.”
Het door Rolf Klockgether uit Ovelgoenne (D.) gefokte merrieveulen werd omgedoopt tot Annabel. “Wij houden wel van de muziek
van Boudewijn de Groot en één van zijn mooiste nummers is die
over Annabel. Daarin zingt hij: ‘Annabel, het wordt niets zonder
jou, Annabel”, legt Grietje uit. Nu, dertien jaar later, kan geconstateerd worden dat die naam bijzonder goed gekozen is voor de
zeer waardevolle De Niro-dochter.

Nederlandse stam

De Nederlandse fokkerij is groot geworden door strenge eisen te stellen
aan hengsten. Maar voor het fokken van steeds betere paarden is de
merrie even belangrijk als de hengst. En wie stelt er eisen aan de merrie?
Van het ene geslacht blijven automatisch de besten over, de andere sexe
kent geen enkele systematische selectie. Niet het stamboek, maar de
fokker zelf keurt zijn merrie goed voor de dekdienst. In zo’n fokkerij – met
automatisch verkregen vooruitgang via de hengsten en een groot vraagteken als het om de aanleg van de merrie gaat – is die beslissing van de
fokker cruciaal. Want zijn merrie maakt het verschil.

Karin van der Meul

Annabel is gefokt uit de Nederlandse fokfamilie 208. Haar grootmoeder Aphillia (v.Troublemaker xx) werd in 1982 geboren bij
L. Weide uit het Friese Gorredijk. Later werd ze gekocht door
Gilbert Böckman en succesvol uitgebracht in de eventingsport. In
1993 bracht Aphillia van Romancier (v.Rosenkavalier) de merrie
Alina, die in Duitsland het predikaat Staatspremie verdiende.
Annabel was haar eerste nakomeling. Verderop in de moederlijn
voert Annabel nog het bloed van Courville xx, Senner en Rudiger.
De vosmerrie groeide voorspoedig op in het Gelderse Joppe. Als
driejarige werd ze klaargemaakt door Annie Claassen voor de
merrietest. Kenmerkend voor het echtpaar Jansen is dat ze
enorm leergierig zijn en zich vanaf het begin goed hebben laten
adviseren door kenners. Eén van die adviseurs was Aalt Pleyter,
hij volgde de ontwikkelingen van Annabel in de EPTM op de voet.
“Aalt ging regelmatig mee naar de merrietest en gaf Annabel dan
zelf punten. Mede daardoor kregen we wel in de gaten dat het
een hele goede merrie was. Een week voor het examen werd ze
met koliek naar de kliniek in Wolvega gebracht. Dat maakte het
even heel spannend, maar gelukkig was Annabel net op tijd
hersteld en kon ze nog deelnemen aan de eindbeoordeling. Toen
we de cijfers hoorden, waren we compleet overdonderd!”, herinnert Grietje zich nog als de dag van gisteren. Annabel deed een
fantastische verrichting en slaagde voor de dressuuronderdelen
met de volgende cijfers: stap 9, draf 8.5, galop 9 en geschiktheid
als dressuurpaard een 9.5. “Ongelooflijk! Wat een droomcijfers!”

Grietje en Hans Jansen uit Joppe kochten in 1997 Annabel als veulentje. De blije
merrie is pas dertien, maar nu al uitgegroeid tot een fokmerrie van een uitzonderlijk kaliber.
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Vienna

Karin van der Meul

De elitemerrie Vienna (v.Ferro) is Annabel’s oudste nakomeling en zij is voor de
derde maal drachtig van Wynton.

De aanparing met de preferente hengst Ferro resulteerde in het
merrieveulen Vienna. Deze oudste nakomeling van Annabel wordt
ingezet voor de fokkerij en is voor 2011 voor de derde maal
drachtig van Jansen’s fokproduct Wynton. “Vienna was direct
een heel mooi veulen en als driejarige slaagde ze met achten
voor de dressuuronderdelen in de merrietest. Ook werd ze elite
en we hebben haar daarna bij Bart Veeze in training gezet met
oog op het sportpredikaat. Bart mag de paarden vanaf Z-niveau
in de sport uitbrengen en op een gegeven moment had hij Vienna
thuis op ongeveer M2-niveau. We hadden net nog tegen elkaar
gezegd dat ze eigenlijk toch maar eens in de sport moest worden
uitgebracht, zodat ze in elk geval een klassering op haar naam
had staan, toen ze een ernstig ongeluk kreeg. Vienna stond in de
paddock en sprong daar om onverklaarbare reden uit. Ze belandde bovenop de omheining en liep daardoor een flinke buikwond
op. Het herstel ging langzaam en later is er operatief zelfs nog
een stuk hout verwijderd. Dat was heel ellendig allemaal maar
gelukkig is ze hersteld en kan ze nog voor de fokkerij worden
ingezet.” In 2009 kreeg Vienna haar eerste veulen, het hengstveulen Endymion en dit jaar volgde Fellini, opnieuw een hengstveulen van Wynton. Beide zijn nog in bezit van hun fokkers.
In 2005 werd Annabel’s hengstveulen Aurum geboren, wederom
een nazaat van Ferro. “Aurum lijkt veel op Vienna en heeft ook
hele goede bewegingen. Hij is klaargemaakt door de hengstenkeuring en strandde in de tweede bezichtiging. Daarna hebben

Als vierjarige werd Annabel door Aalt Pleyter klaargemaakt voor de stamboekkeuring. Ze had inmiddels het PROK-predikaat op zak en voldeed met
haar geslaagde aanlegtest aan alle aanvullende
eisen die gesteld worden aan Register A-merries.
“Het was het jaar van het mond- en klauwzeer en
het keuringsseizoen vond op aangepaste wijze
plaats. Annabel ging naar de stamboekkeuring in
Wezep en werd daar ook gelijk keur verklaard,
omdat er geen Centrale Keuring georganiseerd kon
worden. Dat betekende direct het elitepredikaat.”
Inmiddels was Annabel gedekt van Ferro (v.Ulft).
“Ferro was een jaar eerder afgevaardigd naar de
Olympische Spelen, waar hij individueel vijfde werd.
Het was één van de beste dressuurhengsten van
het moment en dat leek ons goed passen bij onze
beste merrie. Wat wij toen al zo mooi vonden aan
het fokken, is om de merries en veulens aan huis te
hebben. Dat is echt genieten! Daarom hebben we er
voor gekozen om Annabel alleen in de fokkerij in te
zetten en niet in de sport uit te brengen. Nu is onze
mening daar wel over veranderd en hadden we het
wellicht anders gedaan, de sport is immers heel
belangrijk en daar fokken wij ook echt voor. Maar in
die tijd wilden we graag de paarden aan huis
hebben en ze niet voor langere tijd bij een ander op
stal hebben met het oog op de sport. Daar zijn we
nu op teruggekomen en we hebben al meerdere
merries in de sport laten uitbrengen.”

48

Jacob Melissen

Fokkerij in

Blikvanger Bretton Woods (v.Johnson) heeft al menigmaal reclame gemaakt voor zijn kwaliteitsvolle
moeder. Sinds 24 november is hij bij het KWPN goedgekeurd.
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Sandra Nieuwendijk

De Jazz-zoon Chagall is gefokt door dochter Welmoed Jansen, die hem als ongeboren veulen kado kreeg van haar ouders. Chagall is goedgekeurd met 80 punten.

we hem verkocht aan de eigenaar van de Prinsenstadmanege uit
Delft, waar hij wordt klaargemaakt voor de sport.”

Johnson
In de loop der jaren kwam het accent van de fokkerij van Grietje
en Hans meer en meer op de Nederlandse fokkerij te liggen.
Alles werd nauwlettend gevolgd en in het
verrichtingsonderzoek liep hengstenkeuringskampioen Johnson (v.Jazz) zich in de
kijker bij de enthousiaste fokkers. “Johnson
viel ons heel positief op en met zijn hoogbenige type zou hij goed kunnen passen bij
Annabel. Dat is toch een aandachtspunt bij
De Niro-nakomelingen.” In 2006 kwam het
beeldschone hengstveulen Bretton Woods
ter wereld. Hij is vernoemd naar een belangrijke geschiedkundige gebeurtenis. Het
systeem van Bretton Woods is een akkoord
dat in 1944 is gesloten tussen 44 landen en
dat getekend werd in Bretton Woods in New
Hampshire in de Verenigde Staten. Dit leidde
tot de oprichting van het IMF, de Wereldbank
en het indirect via de Dollar opnieuw invoeren van de goudstandaard.

matig aan tot het voorjaar waarin ze één jaar worden. Als jaarling
is Bretton Woods naar Nico Witte gegaan. Hij kocht eerder een
aandeel in ons fokproduct Wynton en bij hem kon hij optimaal
worden voorbereid op de hengstenselectie. Bretton ontwikkelde
zich goed en kwam tot de tweede bezichtiging, waar het traject
voor hem stopte vanwege de kwalificatie C voor osteochondrose.
Op dat moment hebben we onze helft verkocht, en werd Anton
van Limpt zijn nieuwe mede-eigenaar.” In oktober dat jaar ging
jonge paardenspecialist Emmelie Scholtens samenwonen met
Nico’s zoon Jeroen en werd zij de amazone van Bretton Woods.
Een kleine drie weken later boekte het imponerende duo al hun
eerste succes: de overwinning in de VWF-Prinsenstadtrofee voor
driejarige dressuurpaarden. “We wisten niet dat hij daar aan deel
nam en kwamen daar pas achter toen de kranten en bladen met
lovende woorden over Bretton Woods bij ons op de deurmat
vielen. Vanaf dat moment hebben we alles gevolgd en hebben we
geen belangrijke wedstrijd meer gemist.” Het volgende hoogtepunt was zijn deelname aan de VSN-trofee, na een overtuigende
kwalificatiewedstrijd won de Johnson-zoon in januari 2010 met
overmacht de finale. Gastamazone Stéphanie Peters waardeerde
hem het veelzeggende cijfer 10 en de juryleden trokken de
pretentieuze vergelijking tussen toekomsttalent Bretton Woods en
fenomeen Totilas. Nadat Bretton Woods in het zomerseizoen van
2010 zeer overtuigend de voorselectie van de Pavo Cup in Veghel
op zijn naam schreef, ging hij vervolgens in Ermelo als één van de
grote favorieten de finale in. Hij werd reservekampioen en kwam
daarmee ook weer in beeld bij het KWPN, doordat hij zich duidelijk positief wist te onderscheiden binnen zijn jaargang in de Pavo
Cup. Van beide gastruiters kreeg Bretton Woods een 9.5. Op 6
oktober is hij in Stegeren aangeleverd voor de 50-dagentest en

“Toen Bretton twee of drie weken oud was,
kwam Jacques Verkerk hier en hij wilde hem
graag selecteren voor de veulenveiling Borculo. Wij hielden de boot een beetje af omdat
we zelf ook erg genieten van de veulens aan
huis. Zeker van de hengstveulens hebben we
al veel plezier gehad en we houden ze regel-

Karin van der Meul

Bretton Woods

Annabel’s tweejarige dochter Davigna toont veel gelijkenis met haar moeder. Vader Wynton komt ook uit de
fokkerij van het echtpaar Jansen.
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80 punten. “Chagall heeft meer uiterlijke overeenkomsten met
Annabel dan zijn halfbroer Bretton Woods. Annabel fokt haar
voskleur vaak door en beide zonen hebben hetzelfde geweldige karakter van hun moeder meegekregen. In de omgang is
Annabel een ontzettend makkelijke merrie en in de merrietest
heeft ze ook onder het zadel haar goede karakter bewezen. Dit
karakter geeft ze sterk door aan haar nakomelingen, haar
veulens zijn ook altijd heel handzaam. Wat haar nafok ook
kenmerkt is dat ze veel maat hebben, hoewel Annabel met
haar 1.65m zelf niet bijzonder groot is”, vertelt Hans Jansen.

Wynton-dochters

Jacob Melissen

Annabel gaat in de vierde generatie terug op de keur preferente Gelders geregistreerde merrie Diana (v.Senner) die met inbreng van veel volbloed via Courvile (zie
foto) en Troublemaker een uitstekende basis heeft gevormd.

vorige week is de blikvanger ingeschreven met een score van
84,5 punten. De prestaties van de hengst zijn zodanig opvallend
vergeleken met zijn leeftijdsgenoten, dat dit voldoende reden was
voor de Hengstenkeuringscommissie om de kwalificatie C op
osteochondrose te accepteren.

Jazz-fan
Hans en Grietje delen hun intensieve fokkerijhobby met dochter Welmoed, die zelf in de binnenstad van Den Haag woont
maar een echte paardenvrouw is en in het verleden Z-dressuur
reed. “Welmoed is een echte Jazz-fan en wilde heel graag dat
we die hengst een keer gebruikten voor Annabel. Ze vroeg ons
of zij dan als mede-fokker van het veulen te boek mocht staan.
In eerste instantie was ik zelf niet zo’n voorstander van Jazz,
omdat je dan zeker weet dat je een vos krijgt, maar Welmoed
hield vol en we hebben na Johnson gekozen voor Jazz.
Welmoed heeft voor haar verjaardag toen het ongeboren
veulen van ons gekregen en hij is uitgegroeid tot een wel heel
mooi kado”, lacht Hans. “Annabel’s veulens worden meestal ’s
avonds geboren en Welmoed wilde er graag bij zijn. Ik heb
haar direct gebeld toen Annabel begon, maar toen ze hier de
oprit op reed, staken de oortjes van Chagall al boven de deur
uit”, vertelt Grietje. Welmoed Jansen verkocht Chagall voor
een deel aan Nico Witte, waar de talentvolle voshengst klaar is
gemaakt voor de hengstenkeuring. In de KWPN Select Sale is
de aangewezen hengst Chagall verkocht aan de President
Stables. Door zijn nieuwe eigenaren werd de Jazz-zoon dit
najaar aangeboden in het verrichtingsonderzoek in Stegeren,
waar hij stalgenoot werd van Bretton Woods. Beide zonen van
Annabel hebben afgelopen weken bewezen over zeer veel
natuurlijke aanleg te beschikken en net als Bretton Woods
volgde ook voor Chagall goedkeuring. Hij is ingeschreven met

De bescheiden fokkerij van familie Jansen heeft tot op heden al drie
goedgekeurde hengsten opgeleverd. Fokproduct Wynton werd al
driemaal gebruikt voor Annabel’s dochter Vienna, en ook bracht
Annabel zelf al twee nakomelingen van de uiterst getalenteerde
Jazz-zoon die onder Madeleine Witte momenteel onverslaanbaar is
in het ZZ-Zwaar. In 2008 werd dochter Davigna geboren. “Davigna is
echt een kopie van haar moeder. Ze is hoogbenig, goed ontwikkeld
en ze lijkt qua type weer een verbetering op haar moeder. We proberen altijd om het type iets te moderniseren via de hengsten, en de
goede bewegingen van Annabel te verankeren. Davigna hebben
precies dezelfde uitstraling als Annabel en volgend jaar wordt ze
klaargemaakt voor de keuring.” Een volle zus van Davigna, Eva
Lynn, werd in 2009 geboren. Beide jonge merries worden bij de
fokkers thuis opgefokt. Toen dressuurfenomeen Totilas dit jaar
beschikbaar kwam voor de fokkerij, besloten Grietje en Hans hun
beste merrie daar voor aan te melden. “Totilas is een heel andere
hengst dan Jazz of Johnson, maar we zijn erg benieuwd naar de
aanparing met Annabel. Commercieel gezien is het natuurlijk heel
interessant. Ze verwacht in maart het veulen. We hadden haar vorig
jaar laten spoelen van Wynton om zo meerdere producten uit deze
combinatie te verkrijgen, maar onze hebzucht werd direct afgestraft
want Annabel werd niet drachtig”, lacht Hans. “Daardoor had ze dit
jaar geen veulen aan de voet, en konden we vroeg in het seizoen
beginnen met Totilas. Ze was direct drachtig.”

Genieten
De jonge Totilas kan in de toekomst voor een schitterend vervolg
zorgen van de aanhoudende successtory rondom Annabel. Haar
eigenaren blijven bescheiden onder de enorme triomfen die ze
met de De Niro-dochter beleven. “Het goede uitgangsmateriaal is
de belangrijkste reden voor ons succes. Vanaf het begin af aan
hebben we ons laten adviseren door kundige mensen en zijn we
overal naar toe gegaan om onze kennis over de fokkerij te vergroten. We hebben ontzettend veel geluk gehad met een merrie als
Annabel. We hebben ook altijd contact gehouden met haar fokker
Rolf Klockgether en hij beleeft ook veel plezier aan haar
fokkerijsuccessen. Zo is hij hier al een paar keer op bezoek
geweest, was hij getuige van het optreden van Bretton Woods in
de Pavo Cup en was hij aanwezig op de memorale dag dat Annabels beide zonen zijn ingeschreven bij het KWPN”, besluit Hans
Jansen, terwijl hij samen met vrouw Grietje vanuit de huiskamer
geniet van het uitzicht op hun waardevolle viervoeters. Annabel
lijkt zich niet bewust van haar sterrenstatus en geniet van het
herfstzonnetje. Ze moest toch eens weten! Want Annabel, het
wordt niets zonder jou, Annabel.
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