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Alexis Pignolet van Haras d’Elle pakte het gelijkaar-
dig aan. Alexis was ruiter en hield zijn beste merries bij 
voor de fokkerij. Quel Type d’Elle sprong de Spelen van 
Barcelona (1992) en de bekendste is wellicht Flipper 
d’Elle die met Laurent Goffinet de WEG in Aken sprong, 
en Nippon d’Elle, met Roger Yves Bost, heeft ook aar-
dige sport laten zien. De stammerrie van Pignolet was 
de halfbloed Gazelle. Zij kreeg een dochter van Uriel, 
Gazelle d’Elle. Pignolet verkocht Gazelle d’Elle aan de 
Franse Federatie die haar ter beschikking stelde van 
Michel Robert. In de clausule van de verkoopovereen-
komst stond expliciet vermeld dat Gazelle d’Elle na haar 
sportloopbaan zou terugkeren naar Haras d’Elle voor 
de fokkerij. Om maar aan te tonen dat er begin jaren 
’80 al enkele fokkers doelbewust bezig waren met de se-
lectie van goede merries. Al waren dat in die tijd eerder 
uitzonderingen.

Voor de omschakeling van de Franse fokkerij van een 
landbouwpaard naar een rijpaard, werd een grote scheut 
bloed bijgevoegd.  De hofleverancier van dat bloed was 
de volbloed Rantzau xx. Hij dekte in de jaren ’50 en 
’60 een kleine 800 merries. In 1970 stond hij derde op 
de hitlijst van meest succesvolle hengst, na Ibrahim en 
Furioso. Een jaar later overleed Rantzau xx en stond hij 
op de eerste plaats. Zijn bekendste nakomeling is Cor de 
la Bryere, de hengst die Holstein groot gemaakt heeft.

Rantzau xx was een hengst met veel kwaliteit, maar bij-
zonder moeilijk te rijden, wat maakte dat van veel na-
komelingen vroegtijdig afscheid werd genomen. Ze wa-
ren te moeilijk in de sport. Zij die het geluk hadden om 
in de fokkerij terecht te komen, hebben generaties later 
een onmiskenbare meerwaarde meegegeven. Het vol-
bloed van Rantzau xx had zich verankerd in de spring-
paardenfokkerij. Denk maar aan zijn achterkleinzoon 
Baloubet du Rouet. De ervaring leert dat de toevoeging 
van volbloed zich voornamelijk in de tweede generatie 
manifesteert. 

die in Montreal sprongen, waren van de eerste generatie 
sportpaarden na de overschakeling van landbouwpaard 
naar rijpaard en later sportpaard. 
 
Bij het fokken van de eerste rijpaarden werd er nauwelijks 
naar een origine gekeken. In het beste geval kende de fok-
ker de vader. Het eerste springpaard was niet meer dan 
een nevenproduct van het bestaande landbouwpaard. 

Warwick Rex werd in 1975 Europees kampioen en een 
jaar later Olympisch kampioen. Rex was een zoon van 
Wortschwall, al zal dat velen worst wezen, want geen en-
kele fokker was in die tijd bezig met afstamming. 

Toen enkele jaren later Hugo Simon (in 1979) de eerste 
wereldbekerfinale won, was dat met Gladstone, een zoon 
van Götz. Gladstone won zoveel dat plots iedere fokker 
een Götz op stal wilde. Als een paard er bovenuit sprong 
in de sport, wilde elke fokker en ruiter er een nakomeling 
van. Echter, de overgrote meerderheid van die nakome-
lingen kwam nog niet aan de enkels van Gladstone, om-
dat fokkers zich enkel spiegelden aan de vader.

Een foute inschatting. Waarom? Omdat om te beginnen 
40 jaar geleden een hengstenkeuring niet veel voorstelde. 
Het was niet meer dan een exterieurkeuring, in combi-
natie met een drafje aan een lijntje. De kwaliteit van de 
gekeurde hengsten was kort samengevat niet altijd even 
betrouwbaar.

In Frankrijk begon het er op hetzelfde tijdstip anders 
aan toe te gaan. Daar waren sommige fokkers ook ruiter 
en in die hoedanigheid dachten ze na over de sport en 
de fokkerij. Zo was er Alain Navet, de vader van Eric 
Navet, die met Luma de GP van Aken sprong. Later won 
hij ook nog talrijke GP’s met Kaïma. Alain Navet moet 
één van de eerste fokkers geweest zijn die fokte met zijn 
beste sportmerries. Uit die lijn waarmee Alain Navet zo 
succesvol was, fokte hij Quito de Baussy, die met zijn 
zoon Eric wereldkampioen werd in Stockholm (1990) en 
Europees kampioen (1991) in La Baule. Alain Navet met 
zijn Haras de Baussy, was één van de eerste fokkers die 
zijn eigen stam opzette. Met merries die zelf presteerden 
op het hoogste niveau.

Fokken vroeger en nu 
Kijk naar de sport van pakweg dertig jaar geleden en je stelt vast dat de fokkerij in niks te vergelijken 
is met het verleden. De evolutietheorie is een wetenschappelijk gegeven en dat is in de sport en 
de fokkerij niet anders. Toon de sport en ik zal zeggen hoe het paard is gefokt: van massieve lompe 
hindernissen en dito paarden is de sport en fokkerij geëvolueerd naar bloedgemaakte voorzichtige 
paarden die springen over subtiel gebouwd hindernismateriaal met een lichte paal. Parcours zijn 
anders, hindernissen zijn anders, de snelheid van uitvoering is anders, het springpaard is anders. Het 
is een vaststelling, maar hoe is die evolutie tot stand gekomen en wie heeft daar toe bijgedragen? 
Z-Magazine zocht het uit en brengt getuigenissen van fokkers en ruiters van vroeger en nu.

De fokker…
‘Je moet de markt voor zijn’ Beroepsfokkers of ama-
teurs die professioneel fokken hanteren die oneliner in 
hun fokkerij. Vandaag fokken voor de sport van mor-
gen. Dat is hun uitgangspunt en daarvoor heb je inzicht 
nodig en toekomstvisie. Het sportpaard dat in 1976 de 
Olympische Spelen in Montreal sprong, is in niets te ver-
gelijken met het Olympisch paard dat volgend jaar in 
Rio de Janeiro zal aantreden. Alles is anders: het paard 
op zich, maar ook de hindernissen, de afstanden tussen 
de hindernissen, de snelheid van uitvoering, de opleiding 
en opvoeding van een springpaard. Wie heeft die evolu-
tie bepaald?

We stelden de vraag aan ruiters van vroeger die vandaag 
in hun functie van bondscoach paarden selecteren. Aan 
ruiters die in 1988 in Seoul hun eerste Olympiade spron-
gen en vandaag nog steeds springen.  

We beginnen in 1976. België wint teambrons en 
François Mathy individueel brons met Gai Luron, op de 
Olympische Spelen van Montreal. Deze combinatie was 
trouwens de eerste gesponsorde combinatie van Belgie 
en de sponsor was Zangersheide. Alwin Schockemöhle, 
de acht jaar oudere broer van Paul Schockemöhle, wint 
teamzilver en individueel goud, met Warwick Rex. Het 
was de periode dat de ‘echte’ springpaarden geleverd 
werden door Hannover en het Selle Français. De paarden 

Baloubet du Rouet

Cor de la Bryere

Rantzau xxGai Luron



Magazine oktober 2015 7170

worden. Vandaag bestelt een fokker via internet sperma 
van een hengst die hij toevallig op televisie gezien heeft. 
Een heel andere insteek.’ ‘Dat lost zichzelf op’, merkt een 
fokker nuchter op: ‘de markt corrigeert zichzelf en de 
economische crisis is een zegen voor de fokkerij geweest. 
Er wordt daardoor minder maar beter gefokt.’

Heeft de sport de fokkerij veranderd of omgekeerd? Het 
is het verhaal van de kip en het ei, al is iedereen het er 
vandaag over eens dat het net de link was tussen sport 
en fokkerij die gemaakt heeft dat we vandaag een per-
formant springpaard fokken. 30 Jaar geleden hadden de 
paarden veel vermogen en weinig kwaliteit. Een (mas-
sieve) balk mocht al eens (zwaar) aangetikt worden, de 
kans was groot dat hij bleef liggen. En als de combinatie 
in de fout ging, leidde dat steevast tot een crash. Doordat 
de fokkers naar de sport gaan kijken zijn, kwam er meer 
aandacht voor wat zich in de piste afspeelde.
Een grote kentering kwam er ook toen dekhengsten in de 
sport uitgebracht werden. In België moet Eric Wauters 
één van de eerste ruiters geweest zijn die hengsten uit-
bracht in de sport. Vandaag is dat de regel, dertig jaar 
geleden de uitzondering. Het was nieuw, nooit gezien, 
maar als je vandaag een hengst niet ziet in de sport, dekt 
hij niet. 

Het paard van morgen dan? Daar zijn veel fokkers het 
over eens: de snelheid van uitvoering wordt alsmaar be-
langrijker. Het paard moet de wil hebben om foutloos 
te springen, de wil om te werken en mee te werken. Een 
derde vereiste is de ‘elektriciteit’ van een paard. Dat 
wordt het prototype van morgen.

hengst overleed in 2000 op 32 jarige leeftijd en is tot op 
vandaag terug te vinden in 70% van de Holsteiner paar-
den. En niemand die daarvoor ooit zou gedacht hebben 
dat een paard Frankrijk en Duitsland zou verenigen. 
Het was uiteindelijk de visie van één man, één fokker, 
Maas Hell dat ‘Corde’ naar Holstein kwam. En daar 
is veel discussie aan voorafgegaan in Holstein. Hubert 
Vornholt, de fokker van Ramiro Z, vader van Ratina Z, 
was ook zo’n visionair. 

En toch wordt er tot op de dag van vandaag nog met on-
voldoende goede merries gefokt. Door de commerciali-
sering en de toenemende vraag naar veulens en paarden, 
is het aanbod gegroeid. In dat nieuwe aanbod zitten veel 
salonfokkers. Ouders die een sportpaardje kopen voor 
de zoon of dochter, die vervolgens gaat studeren waarna 
de merrie gedekt wordt. Nieuwkomers die een fokmer-
rie kopen op papier, misschien wel uit een goede stam, 
maar van een verkeerde tak. Organisatoren van veiling 
beamen het: ‘op selectiedagen komen nog veel te vaak 
fokkers waar je plaatsvervangende schaamte voor hebt.’ 
Een oude fokker merkt op: ‘ik stel vast dat de fokkerij 
niet meer in de landbouw zit, niet meer bij de boeren 
en daardoor is er veel kennis verloren gegaan. In België 
en Nederland waren de boeren gekend om hun solide 
fokkerij, of het nu om runderen, koeien of landbouw-
paarden, later rijpaarden ging. Dat kwam omdat die 
mensen elke dag leefden tussen hun beesten. Ze kenden 
hun dieren, hun karakter, hun werkwilligheid, hun plus 
en minpunten. Moderne fokkers hebben die informatie 
veel minder. Ze fokken met papier maal papier maal pa-
pier. We moeten oppassen dat we geen papieren fokkers 

een springpaard ging. Stamboeken beoordeelden enkel 
het exterieur. Niet enkel bij hengsten, denk ook aan de 
merrieprijskampen. En wat werd nog beoordeeld? De 
stap en de draf en dat zijn nu net twee gangen die je 
niet ziet in een parcours! Men had een modeltype voor 
ogen, tot Eric Wauters zich ergerde aan die visie en voor-
stelde om Milton met Jappeloup te vergelijken. Evolutie 
is veranderen en om iets te veranderen heb je ofwel ie-
mand nodig waar men met respect naar luistert, ofwel 
een koppigaard die alle gangbare waarden en normen 
naast zich neerlegt en zijn eigen weg gaat. Eric Wauters 
behoorde tot de eerste categorie, Leon Melchior tot de 
tweede. Melchior en Wauters hebben de expliciete link 
gelegd tussen sport en fokkerij, waarbij Leon Melchior 
het belang van de moederstammen accentueerde en dat 
heeft op twee decennia tot een ander sportpaard geleid.

Er zijn altijd individuen nodig die een steen in de rivier 
verleggen. Het Holsteiner Verband merkte het succes op 
van Frans bloed in het Oldenburg stamboek met Furioso 
II. Alwin Schockemöhle stelde voor om de hengst Urioso 
(Furioso) te leasen. Een delegatie trok naar Urioso in 
Frankrijk en keerde terug met Cor de la Bryere. De 

In Frankrijk ontstonden dankzij Navet en Pignolet de 
eerste merriestammen.
In de Lage Landen focuste de fokkerij zich op dat ogen-
blik nog hoofdzakelijk op de vader. De moederlijn kreeg 
nog geen aandacht. De eerste gegevens die door stam-
boeken werden bijgehouden, ging trouwens uitsluitend 
over hengsten. 

De eerste fokker die het in Europa fundamenteel over 
een andere boeg gooide, was Leon Melchior. Hij was de 
eerste die bewust en consequent Gotthard merries kocht 
die in de sport presteerden. En dat is 30 jaar later nog 
steeds een succesverhaal. Glorita Z, geboren in 1973, 
was een dochter van Gotthard x Agram. Een zoon van 
Agram was Agent, waarmee Paul Schockemöhle zilver 
won op de Olympische Spelen van Montreal. Glorita Z 
kruiste Leon Melchior met Almé Z en daaruit kwam de 
hengst Artos Z, die op zijn beurt de vader is van de door 
Zangersheide gefokte As Cold As Ice Z, momenteel door 
velen gezien als de beste merrie ter wereld.  We vinden 
Agram ook terug in de moederlijn van As Cold as Ice Z. 
Overgrootmoeder Aglaya Z was namelijk ook een doch-
ter van Agram en was de volle zus van eerder genoemde 
Agent.

Elke evolutie is het resultaat van een geleidelijk proces 
en in dat proces zijn er altijd voortrekkers, mensen die 
het verschil maken. In de fokkerij was Leon Melchior 
zo’n visionair, in de sport was Eric Wauters een revo-
lutionair. Hij heeft taboes doorbroken en bespreekbaar 
gemaakt. Men wilt niet weten welke domme dingen er 
in die tijd over fokkerij werd uitgekraamd. Niet in het 
minst door stamboeken en fokkerijleiders. Stamboeken 
hadden een schoonheidsideaal voor ogen als het over 
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De ruiter…
Dirk Demeersman werd in 1992 geselecteerd voor de 
Olympische Spelen van Barcelona. Vandaag is hij bonds-
coach en moet hij selecteren. Zou hij in zijn team voor 
de Spelen van 2016 paarden zetten die in Barcelona 
sprongen? ‘Ik denk het wel. Darco zou nog altijd een 
rol van betekenis spelen. En mijn Edelbert en Queen of 
Diamonds van Jean Claude Vangeenberghe  zouden van-
daag zelfs beter tot hun recht komen. Omdat die laatste 
twee toen al moderne bloedpaarden waren. De massieve 
lompe hindernissen van toen speelden op dat moment in 
hun nadeel. Egano, Libero, Ratina Z, dat zouden van-
daag nog steeds goede paarden zijn. Eén ding mag je niet 
vergeten als je de fokkerij vergelijkt met pakweg dertig 
jaar geleden. De duidelijke evolutie van het sportpaard 
is niet enkel te danken aan de fokkerij. Ook het rijden 
en opleiden is geëvolueerd. Natuurlijk, de paarden waar-
naar ik verwijs, waren toen uitzonderingen en wat ik wel 
beaam is dat je vandaag meer van die goede paarden 
ziet. Al zullen toppers altijd uitzonderingen blijven en 
elke generatie heeft er zo één. De basis is veel breder 
geworden en dat is de verdienste van de fokkerij. Ik wil 
onmiddellijk één nuance aanbrengen, om aan te tonen 
dat alles veranderd is. De achtergetten die nu massaal 
gebruikt worden, bestonden vroeger niet en dat maakt 

een wereld van verschil.’ Wie was er eerst, de sport of 
de fokkerij? ‘Op een gegeven zondag krabden de par-
coursbouwers na de GP in hun haar omdat alle paar-
den foutloos sprongen. Hoger en breder was niet meer 
aan de orde, dus moest er gespeeld worden met de tijd. 
Snelheid is een belangrijke factor geworden en ook de 
hindernissen moeten misleiden; platte lepels, licht ma-
teriaal.. . Dat vraagt een ander type paard. Maar weet 
je wat ik nu opmerk? Toppaarden van vroeger gaan 
vandaag nog meekunnen, het omgekeerde is niet waar. 
Paarden van vandaag mag je geen parcours van vroeger 
voorschotelen, want die gaan zwaar onder de indruk zijn 
en zich verongelukken. Bloed is er stelselmatig bijgeko-
men in de fokkerij en naar mijn aanvoelen mag het nog 
iets meer zijn. Het vermogen hebben we en het hoofd 
zit ook goed, maar het mag allemaal nog iets verfijnder. 
De Nederlandse fokkerij is daar vroeger mee begonnen, 
al was dat eerder een commerciële afweging, dat zich 
vandaag wreekt in de sport. Belgische fokkers hebben 
dat slimmer aangepakt, omdat zij een mix van Franse en 
Duitse paarden fokten. Fransen hadden een goed hoofd, 
met een matig vermogen en dito gezondheid. Duitsers 
hadden voldoende vermogen en dat bracht het betere 
paard voort. Wat de fokkerij ook verbeterd heeft, is de 
introductie van embryotransplantatie, waarmee je beter 
kon vermeerderen.’

Dirk Demeersman
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Dirk Demeersman stelt wel vast dat er nog te weinig 
aandacht gaat naar de moederlijn. ‘Fokken is geen wis-
kunde, al ga je statistisch altijd betere paarden krijgen 
uit goede moeders. Ik ben een kleine hobbyfokker en in-
teresseer me bij wedstrijden meer voor de afstamming 
van de moeder dan de vader. Waar ik niet in geloof is 
in de commerciële marketingfokkers die bewust de zus, 
halfzus of de tante van.. kopen. Pas als je meerdere half-
zussen of broers in de grote sport ziet lopen, kan je spre-
ken van een goede stam. Ik zal het op mij persoonlijk 
betrekken; ik rijd, mijn zus niet. Kom ik nu uit een goe-
de stam of ben ik een toevalsproduct? Ik weet het niet. 
Wat ik wel weet is dat de familie Whitaker een goede 
stam heeft als het over de vererving van topruiters gaat. 
Jacques Borlée was atleet en liep Olympische Spelen. 
Zijn vrouw Edith was Belgisch kampioene op de 200 
meter. Ze hebben vier kinderen, de tweeling Kevin en 
Jonathan, Dylan en Olivia en alle vier zijn het topatle-
ten. Bij die familie kan je ook spreken van een stam. Met 
paarden is dat niet anders. Je moet verder kijken dan die 
ene uitschieter. Veel belangrijker is dat je kijkt naar wat 
de ganse familie gepresteerd heeft. En dan is het mijn 
overtuiging dat de betere atleten, of het nu humane atle-
ten zijn of paarden, uit de bewezen stammen komen. Die 
nakomelingen gaan gemiddeld beter presteren. En echte 
toppers gaan altijd uitzonderingen zijn. Ik spreek bewust 
niet van toevalproducten. Omdat de factor milieu een 
belangrijke rol speelt. Waar komt die toekomstige top-
per terecht? Want kampioenen worden gemaakt. Ik ben 
ervan overtuigd dat er veel toppers zo verloren gegaan 

zijn, of dat ze op de verkeerde plaats terechtgekomen 
zijn. Kijk omgekeerd naar Baloubet du Rouet, Shutterfly, 
Hickstead. Paarden die in ons collectief geheugen zitten 
en die het geluk gehad hebben om op het juiste moment 
de juiste ruiter tegen te komen.’

Als je de vraag stelt aan een ruiter ken je het ant-
woord; onderschatten fokkers de invloed van de ruiter? 
Demeersman: ‘absoluut, fokkers moeten net als ruiters 
met de voetjes op de grond blijven. En wie eerlijk en 
kritisch naar zijn fokkerij kijkt, zal wel nuchter door het 
leven stappen want fokken is niet zo vanzelfsprekend en 
succes is nooit gegarandeerd. In de fokkerij is 1 + 1 niet 
altijd gelijk aan 2 en dit is maar goed ook, want als ooit 
die dag komt, is het voorbij voor de gewone fokker. 

Dirk Demeersman loopt al een halve eeuw op deze aard-
bol rond, al 40 jaar gaat hij naar Aken kijken, zo’n 20 
jaar geleden reed hij er zelf voor het eerst en zijn hoog-
tepunt beleefde hij in 2005, toen hij tweede werd in de 
GP. Gepakt in snelheid door Shutterfly die dat jaar won. 
Hoe heeft Demeersman de referentiewedstrijd bij uitstek 
zien veranderen? ‘Kijk naar de hindernissen en je her-
kent de paarden: massieve zware lompe balken en dito 
paarden. Was dat materiaal toen nodig? Ik weet het niet, 
ik denk vooral dat ze toen niet beter wisten. En Aken 
is misschien geen referentie, want in die immense piste 
heb je altijd meer PK nodig. En wat fokkers vanuit de 
tribune niet zien, is dat de piste glooiend is en dat wordt 
onderschat. Je hebt vandaag paarden nodig die aantrek-

elementen die de sport van vandaag maken en die sport 
vraagt voorzichtige paarden.’
 
Volgens de Belgische bondscoach hebben we de maxi-
male hoogte en breedte bereikt. Wat er in de toekomst 
gaat veranderen is koffiedik kijken.

ken, accelereren, die kortom bloed nodig hebben. Door 
die toevoeging van bloed, is de ruiterij ook veranderd. 
Een ruiter moet vandaag meer nadenken en in de oplei-
ding en training meer tot een consensus komen met zijn 
paard. Sportpaarden van vandaag zijn veel gevoeliger en 
daar kan de ruiter maar best rekening mee houden. Een 
ruiter die vandaag zou rijden zoals 30 jaar geleden, haalt 
de finish niet meer, geen kans.

De toegestane tijd is op zich niet veranderd, het verschil 
is wel dat de parcoursbouwer kortere wendingen maakt 
als hij zijn omloop afstapt. Een landenprijs wordt nog 
steeds gereden aan 400meter/minuut. De vraag is enkel 
hoe en waar  de parcoursbouwer met zijn ‘wieltje’ draait 
en keert. En dan zijn er de creatieve hindernissen. Ik her-
inner me de eerste sponsorhindernis van Zangersheide. 
Als je daar over sprong, was je zeker van een barrage-
plaats. Ook in de hindernissenbouw was Leon Melchior 
een voorloper (lacht). Evolutie is een natuurlijk proces. 
Zangersheide komt met een moeilijke hindernis, die ver-
volgens door de ruiters wordt gekopieerd om thuis op te 
trainen. Moeilijkheidsgraad overwonnen, en dan volgt 
een nieuwe hindernis….herinner u de beruchte fiets die 
op de WEG in Den Haag stond en een klassieker is in 
Calgary. De wielen zijn de staanders en daartussen het 
frame van een fiets; een horizontale plank in platte lepels 
en een diagonale balk. Heel open dus en geloof me, je 
voelt onmiddellijk met welk gevoel je paard daar naar-
toe rijdt. Je voelt de twijfel van je paard, je merkt dat 
hij die sprong moeilijk kan taxeren. Dat zijn allemaal 
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