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ook een optie. In onze opleiding was een stage voorzien 
en die hebben we bij Joris De Brabander gelopen. Daar 
is eigenlijk onze interesse gegroeid. We hadden daar-
voor met onze wandelmerries al drie veulens gefokt van 
Nabab de Reve, voor eigen gebruik. Tot Joris suggereer-
de dat we beter met andere merries zouden fokken, want 
zo zouden we niet vooruit komen. Daarop besloten we 
om enkele embryo’s van hem te kopen en zo is de bal aan 
het rollen gegaan.’

Geert en Geertrui Baertsoen leerden elkaar kennen in 
een manage waar ze allebei een paard stalden en samen 
jachtritten reden. 

‘Eigenlijk wilden we ‘iets’ doen in de fokkerij’, begint 
Geertrui: ‘dat kon zowel met koeien als geiten of paar-
den zijn. We hebben in België twee jaar avondschool ge-
volgd om ons te kunnen vestigen als landbouwer en we 
hebben zelfs een geitenmelkerij bezocht, want dat was 

Haras de la Pomme
Fokkers bijten er hun tanden op stuk: hoe creëer je de beste match? Welke hengst past bij welke 
merrie. Het is dé existentiële vraag van elke fokker. Maar hoe word je zelf een goede fokker? Welke 
m/v zorgt voor de juiste match? We vonden het antwoord in Normandië, in Haras de la Pomme in 
Le Pin. Het concept? Je brengt een schrijnwerker samen met een verpleegster en uit die combinatie 
groeide Vagabond de la Pomme, Farfelu de la Pomme, Sandor de la Pomme, George Z en zoveel meer. 
De schrijnwerker heet Geert, de verpleegster Geertrui. Hun voornaam alleen al bleek voorbestemd. 

Door: Kris Van Loo
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‘Nais en Sauterelle zijn twee embryo’s die we van Joris 
De Brabander meenamen naar Frankrijk en zij zijn in 
Haras de la Pomme geboren. We beleefden een droom-
start dankzij Joris’, geeft Geert toe: ‘inmiddels hebben 
we al zo’n 30 gekeurde hengsten gefokt. Niet dat het 
allemaal fenomenen zijn, al zegt dat toch iets over de ge-
middelde kwaliteit van je fokkerij. Ik denk dat we inmid-
dels een stevige reputatie verworven hebben, ook omdat 
we enkel buiten komen met onze betere fokproducten. 
Ook dat hebben we geleerd; als een paard niet goed ge-
noeg is, moet je daar meteen afscheid van nemen. Enkel 
zo kan je je fokkerij verbeteren. En hou het simpel en 
gebruik je gezond verstand. We hebben het ook moeten 
leren door te botsen, door fouten te maken en daar uit 

aan hem te danken. Zonder hem 
stonden we niet waar we nu 
staan’, bekent Geert.’

Geert en Geertrui voelen zich 
naast fokker ook boer en ze 
proberen zoveel mogelijk biologisch 
te boeren, zonder meststoffen. De veulens lopen met de 
kalfjes tussen de appelbomen. Ook met de buren boe-
ren is er een goede verstandhouding. Er wordt gemeen-
schappelijk geïnvesteerd in materiaal wat iedereen op 
zijn beurt kan gebruiken, of ze gebruiken het samen en 
helpen elkaar. 

Haras de la Pomme werd in de sport bekend met 
Sauterelle de la Pomme (For Pleasure uit Narcotique 
de Muze). Sauterelle sprong internationaal met Patrice 
Delaveau, tot voor kort de buurman van Haras de la 
Pomme. Die Sauterelle is tevens de moeder van Vagabond 
de la Pomme (Penelope Leprevost) en gaf onder meer 
ook drie veulens van Crown Z. 
Patrice Delaveau bracht ook Nais de la Pomme uit 
(Darco uit Fragance de Chalus). 

enkele paarden fokte voor zijn plezier en wou stoppen. 
Geert en Geertrui kochten de stoeterij met 23 hectaren 
omliggend weiland. 

Vandaag beschikken ze over 150 hectaren weiland, 
hooivelden en boomgaarden, met een jaarlijkse produc-
tie van 100 ton ciderappelen. ‘We willen zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend zijn’, vertelt Geertrui. ‘We zijn nog echte 
landbouwers’, lachen ze. Vijf jaar geleden kochten ze een 
boerderij bij met 200 runderen van het ras Charolais, 
waar ze uiteraard ook mee fokken.

Joris De Brabander investeerde mee in hun project en 
zijn jonge hengsten groeiden op in Normandië. Het was 
een mooie samenwerking, al zijn inmiddels hun wegen 
wel gescheiden. 

‘Quasi vanaf de eerste dag waren we rendabel’, vertelt 
Geert: ‘we zijn een erkend inseminatiecentrum en ver-
deelden in Frankrijk het sperma van de hengsten van 
Joris. Zo verwierven we op korte tijd heel wat naams-
bekendheid. Er is in onderling overleg een einde geko-
men aan de samenwerking met Joris, al hebben we veel 

Geert: ‘we zagen iets in de paardenfokkerij en Joris had 
ons op weg geholpen. Eén probleem, Vlaanderen is én 
te klein én te duur geworden. Vandaar het idee om naar 
Normandië te emigreren. 80% van de Franse veulens 
worden in Normandië geboren, we zitten hier in het cen-
trum van de paardenfokkerij. En het is hier veel goed-
koper. Voor een hectare betaal je 10.000 euro, bijna een 
derde van de prijs in Vlaanderen. En hier zijn boeren 
nog welkom. Probeer in Vlaanderen maar eens een fok-
kerij of landbouwbedrijf te starten met al de regeltjes. 
We hebben recent een loopstal van 2.000m² gebouwd. 
Op 30 dagen was de vergunning geregeld. Hoeveel tijd 
zou daar in België overgaan? Onze emigratie was louter 
praktisch ingegeven.’

Geert en Geertrui startten hun Franse zoektocht in 2000. 
‘We hadden een week rondgereden en niks gevonden. 
Een beetje teleurgesteld na onze vruchteloze pogingen 
gingen we op de terugweg naar België nog naar één adres; 
Haras de la Pomme….en we waren meteen verkocht.’
Haras de la Pomme werd gebouwd in 1927 en was 
oorspronkelijk een volbloedfokkerij. Geert en Geertrui 
kochten het van een Fransman die er op dat moment nog 
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Usha en Narcotique kan ik altijd verkopen, zelfs via de 
telefoon zonder dat de koper ze gezien heeft. Maar is dat 
verstandig? Ik denk het niet.

Geert en Geertrui zijn buitenlanders in Frankrijk die hun 
veulens Z registreren. Maken ze het zich daardoor niet 
extra moeilijk? Geert lacht: ‘dat is moeilijk ja, al zeg ik 
steeds tegen de klanten dat het niet uitmaakt of een paard 
zwart, bruin, blauw of roze ziet. Als het maar springt ze-
ker? Dan maakt het toch niet uit welke identiteit of pas-
poort een veulen heeft? Vorig jaar schreef ik 35 veulens 
in bij Zangersheide omdat ik het Selle Français zo beu 
ben! Hier moet je voor alles geld geven. Voor Narcotique 
de Muze bijvoorbeeld, die haar toch bewezen heeft in 
de sport en fokkerij, zou ik 500 euro inschrijvingsrecht 
moeten betalen om haar veulens SF te laten registre-
ren…. ik denk het niet. Vagabond is in Frankrijk geboren 
en heb ik bewust in België ingeschreven. SF beseft niet 
dat ze hun eigen ruiten ingooien. Eigenlijk is Vagabond 
een Frans paard, in Normandië geboren, al hebben ze 
die wel gemist door hun regeltjes en extra kosten. En 
wat wil een fokker finaal? Een Frans paard of een goed 
paard? Als het een goed paard is, maakt het niet meer uit 
waar hij is ingeschreven. En ja, als je in Frankrijk de cy-
clus rijdt met een buitenlander, krijg je maar de helft van 
het prijzengeld. Dat is korte termijn politiek. Want finaal 
mag dat prijzengeld niet doorslaggevend zijn. Een jong 
paard in opleiding hoeft niet altijd nul te springen en ze-
ker niet te springen voor prijzengeld. Je moet investeren 
in jonge paarden en wie de cyclus rijdt om er geld aan 
te verdienen, is verkeerd bezig. Ach, SF is zo met zichzelf  
bezig hé! Waarom is Z zo sterk geworden? Omdat ze 
de beste hengsten van overal erkennen en toelaten. En 
waarom boert SF zo achteruit? Voor de omgekeerde re-
den. Al komt op het einde van de rit SF er slecht uit. Wij 
schrijven onze veulens Z in omdat het vlot, eenvoudig 
en goedkoper is. Het gaat zo ver dat als een Franse fok-
ker met buitenlands bloed fokt, hij bijna genoodzaakt is 
om Z te registreren, anders heeft hij bij wijze van spre-
ken een bastaard. Op termijn haalt SF bakzeil, want die 

te leren. En ons gezond boerenverstand zegt ook dat je 
niet te veel moet luisteren naar een dierenarts. Want die 
maken je bang voor alles en nog wat en dan volgt een 
lopende rekening. Dierenartsen eten je op! En eerlijk, 
fokken zonder al te veel tussenkomst van de dierenarts 
is ook een vorm van natuurlijke selectie. Wij doen overi-
gens alles zelf bij onze merries en veulens. Tenzij het om 
echte ingrijpende ingrepen gaat. Zo fokken en produ-
ceren wij aan een kleine kostprijs. Wij hebben dat ook 
moeten leren, als beginnend fokker ben je emotioneel, al 
leert de dagelijkse praktijk je dat wel af. En je bankier 
helpt je daar ook bij (grijnst). We hebben gelukkig al 
enkele paarden goed kunnen verkopen, zoals Vagabond 
de la Pomme, al zijn er ook anderen die we misschien 
te vroeg verkocht hebben. Farfelu de la Pomme (Vigo 
d’Arsouilles uit Narcotique de Muze) verkochten we 
als tweejarige voor, denk ik, 20.000 euro. Dat was goed 
geld, maar als je ziet wat dat paard vandaag doet met 
Jos Verlooy, hadden we hem langer moeten bijhouden. 
Dat is paardenhouderij, soms verkoop je te vroeg omdat 
je het op dat moment niet ziet. Het gebeurt ook dat je ze 
langer bijhoudt waarna blijkt dat het toch niet uitkomt.’

Vagabond de La Pomme is de beste publiciteit die Haras 
de la Pomme kon overkomen. Die kwam er in april met 
Penelope Leprevost na hun tweede plaats in de wereld-
bekerfinale in Las Vegas. Een maand eerder werd Carnac 
de la Pomme, een zoon van Vagabond, voor Z-France 
goedgekeurd als hengst. ‘Paarden in de sport, dat is het 
enige wat telt’, ervaren Geert en Geertrui: ‘in Frankrijk 
haalden we onlangs met Vagabond vier keer de cover 
van een magazine. Dat is onbetaalbare reclame en ver-
oorzaakt een stortvloed van telefoons een mails. Je fok-
producten in de sport, dat is echt, dat is geen hoop meer 
of verwachting maar realiteit.’

Sauterelle de la Pomme had niet het laatste vermogen, 
maar was zeer snel en respectvol. Vandaar dat ze op haar 
twee jaar gekruist werd met Vigo d’Arsouilles, omdat 
die wel over alle vermogen beschikte, oordeelde Geert 
en dat was zes jaar voor Vigo wereldkampioen werd. 
Uit de combinatie Sauterelle maal Vigo werd Vagabond 
geboren.  

Jaarlijks worden er gemiddeld 25 veulens van ‘de la 
Pomme’ geboren. Die worden geschift als ze twee jaar 
zijn. De heel goede vrijspringers worden gedekt. Veulens 
verkopen we in regel niet, al hangt alles af van het bod. 
We zijn daar streng op, een fokkerij moet je opbouwen 
en als je alles verkoopt of te koop stelt blijft er van je 
naam of reputatie niet veel over. Nakomelingen van 
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voor hun verdere opleiding onder de man. Dat laat Geert 
over aan zijn ruiters. ‘Het is 15 jaar geleden dat ik nog 
gereden heb, gewoon wegens tijdgebrek.’ In Haras de 
la Pomme hechten ze veel belang aan de weidegang en 
het onderhoud van het gras, dat zeer rijk en gevarieerd 
groeit in Normandië.
Een rondleiding langs de landerijen neemt al gauw en-
kele uren in beslag. We komen nog de allereerste merrie 
van Geertrui tegen, een stevige tante van 30 jaar die tien 
jaar kan liegen over haar leeftijd. Geert en Geertrui be-
oordelen streng: ‘we moeten streng zijn, anders groeien 
ze boven ons hoofd. Ik schat dat we op termijn van de 
helft tot driekwart afscheid moeten nemen. Niet dat die 
veulens of jonge paarden slecht zijn, integendeel, maar 

ik drie keer van Normandië naar België moeten rijden. 
Kannan uit Usha vh Roosakker is geen slechte match. Ik 
geef toe dat George Z tijdens de laatste fase van de BWP 
keuring zich niet van zijn beste kant liet zien, al mocht 
hij wel het voordeel van de twijfel krijgen. Zeker als je 
naar zijn pedigree kijkt.’

Is hengsten kiezen een moeilijke opdracht? Geert en 
Geertrui vinden van wel: ‘omdat je toch altijd iets anders 
wil. Als je bij de klassiekers blijft, roer je steeds in dat-
zelfde potje. Vorig jaar werden er tien Vigo d’Arsouilles 
geboren. Dat doen we dit jaar niet meer. We zijn goed 
geweest met Vigo, denk maar aan Vagabond en Farfelu. 
Dat zijn paarden van zijn eerste generatie, wat betekent 
dat we ook voor jonge hengsten durven kiezen. Vigo 
staat nu op nummer 16 in de lijst van dekhengsten. Van 
de 15 paarden die hem punten gegeven hebben, zijn er 8 
van Haras de la Pomme.’ 

We stappen langs een weide met een tiental driejarigen. 
Zij werden vorig jaar zadelmak gemaakt, genieten nu 
nog van het rijke gras en komen tegen de herfst binnen 

De veulens van ‘La Pomme’ genieten volop van de uit-
gestrekte weilanden. Per 1 december slapen ze binnen, 
maar staan ze elke dag weer buiten, zoals de pur sangs. 
Ze worden met een touwtje van de stal naar de paddock 
geleid en terug, wat maakt dat ze handtam zijn. ‘We vin-
den het belangrijk dat de veulens ook al manieren hebben 
en zo leer je ze ook kennen. Nog voor ze op hun twee jaar 
vrijspringen, hebben we toch al een vrij goede inschatting 
van de veulens. Dat wil niet zeggen dat je kan zien dat het 
Olympische paarden gaan worden, maar hun karakter en 
instelling zegt ook veel over hun toekomst.’ 

George Z. Deze zoon van Kannan uit Usha vh Roosakker 
werd aanvankelijk voorgesteld op de BWP hengstenkeu-
ring, waar hij finaal in de derde fase werd afgewezen. Op 
de Z-keuring werd hij wel aanvaard, met applaus van 
het publiek. ‘Het was een idee van Stephan Conter om 
George Z voor te stellen op de Z-Keuring en daar viel hij 
inderdaad heel goed mee’, weet Geert: ‘ik leg me neer bij 
de beslissing van de BWP-jury, al begrijp ik niet dat ze 
als finaal oordeel meegeven dat hij geen vaderdier is. Dat 
hadden ze me ook meteen mogen vertellen, niet? Nu heb 

discriminatie is in tegenstrijd met de Europese gedachte. 
Vroeg of laat zal SF van rechtswege verplicht worden om 
de buitenlanders te accepteren.’

De vier-, vijf- en zesjarigen worden in Haras de la Pomme 
opgeleid door een stalruiter. Vanaf zeven jaar worden de 
paarden verkocht of zet Geert ze uit bij internationale 
ruiters, zoals vroeger bij zijn buurman Patrice Delaveau. 
Of bij Christian Hermon, die Vagabond en Telstar de la 
Pomme verder opleidde.

George Z, gefokt door Stephan Conter, kwam op ander-
half jaar naar Haras de la Pomme toen hun samenwer-
king begon. 
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wij willen het bewust kleinschalig houden. We zijn hier 
gelukkig en dat moet zo blijven. Daarom dat we heel, 
heel streng selecteren en enkel het allerbeste genetisch 
materiaal gaan overhouden. 

Geert vertelt onderweg over de verschillen tussen 
Frankrijk en België en Nederland: ‘als je hier vertelt dat 
je een veulen verkoopt op 120 dagen kijken ze zeer ver-
baasd en zal het uw beste dag niet zijn. In Frankrijk lo-
pen de veulens 6 tot 8 maand bij de moeder. Omdat er 
hier veel meer plaats is.’ In Haras de la Pomme wor-
den er dit jaar zo’n eigen 20 veulens geboren en evenveel 
kalfjes. Daarnaast worden er nog een zestigtal veulens 
van klanten geboren. 

Haras de la Pomme werkt nauw samen met Stephan 
Conter. Hij investeerde in beroemde merries zoals 
Usha vh Roosakker, Narcotique de Muze en Amaryllis 
(Cumano), die in 2010 de WEG in Kentucky sprong. De 
veulens die daaruit geboren worden zijn voor de helft 
in eigendom van Stephex en de andere helft van Haras 
de la Pomme. ‘Als ze vier jaar zijn beslissen we over de 
toekomst van die paarden en verdelen we onze fok-
producten.’. En wie weet op latere leeftijd kan er ook 
een samenwerking in de sport ontstaan tussen Stephex 
en Haras de la Pomme. Maar dat is toekomstmuziek, 
glimlacht Geert. Ook de 24 jarige Lorrain Z (Lord Z), 
het voormalig internationaal paard van Eric Lamaze, 
loopt tussen de topfokmerries, net als Valentine (Darco 
uit Fragance de Chalus), de moeder van Ego van Orti 
(Edwina Alexander).

We zetten onze tocht verder en  wandelen langs de moe-
der, zussen en broers van Vagabond de la Pomme en de 
volle zus van Bamako de Muze. De lijnen van Fragance 
de Chalus, Querly Chin en Ta Belle van Sombeke zijn 
hier sterk vertegenwoordigd. Er lopen ook nakomelin-
gen van Marius Claudius, die voor zijn vertrek naar 
Nederland op Haras de la Pomme ter dekking stond. 
Geert Baertsoen kocht ook de hengst Clapton (Caretino) 
die onder Cindy Van Der Straeten sprong.

In Amerika kennen ze Haras de la Pomme via Sandor 
de la Pomme (Vigo d’Arsouilles) van Peter Wylde 
en  Everlychin de la Pomme (Malito des Rêves) van 
Shane Sweetnam. Bij de Duitsers doet de Haras een 
belletje rinkelen dankzij de Darco hengst Twister de la 
Pomme die bij Ludger Beerbaum terechtkwam en in 
België werd Kasanova de la Pomme (Bamako de Muze) 
voor enkele jaren aangewezen als kampioen van de 
BWP-hengstenkeuring.

Het is duidelijk dat in Haras de la Pomme zeer waarde-
vol genetisch materiaal graast. Naast hun eigen fokkerij 
bieden Geert en Geertrui de integrale service aan van de 
conceptie tot na de geboorte. 

Geert en Geertrui brachten hun merries aanvankelijk bij 
Joris De Brabander tijdens het dekseizoen. Nu doen ze 
het allemaal zelf, van insemineren tot embryo’s trans-
planteren. Geert: ‘In Frankrijk mag je dat zelf doen mits 
je de nodige getuigschriften kan voorleggen. Uitspoelen 
en overplanten is niet zo moeilijk. Die diploma’s halen 
was andere koek. Eerst moet je erkend inseminator zijn, 
vijf jaar later kan je tot ‘chef de centre’ benoemd wor-
den.’ Intussen is Haras de la Pomme bekend als een van 
de grootste inseminatie- en ET-stations in Normandië.  

Hun KI en ET centrum werkt samen met grote profes-
sionele stallen en dan zijn er nog de eigen hengsten. Al 
is dat geen prioriteit: ‘we houden ze niet voor hun heng-
stencarrière, dat is te moeilijk. Als er een goed bod is, 
vertrekken ze. Als kleine garnaal is het moeilijk opbok-
sen tegen de grote namen. Bois Margot dekt 2000 mer-
ries in Frankrijk…GFE is ook zo’n grote machine. Daar 
kan ik niet tegen op. Vagabond dekte in zijn eerste jaar 
15 merries. Toen hij op televisie kwam dekte hij plots 
150 merries. Laten we eerlijk zijn, ik heb Vagabond ver-
kocht voor een fortuin. Nu mag hij de volgende tien jaar 
nog duizend merries per jaar dekken, dan nog weegt dat 
niet op tegen een goed bod. Je moet vooruit hé en wij 
willen de boel rondkrijgen met een klein aantal paarden, 
die dan wel van een uitzonderlijke kwaliteit zijn.’ 


