De Zoetemelk van de NWR.
Stal van de Hout’s geestelijk vader, Hein van Erp, heeft al vele kampioenschappen op naam
gehad, maar mist steeds net dat ene.
Dat waar iedere fokker van droomt, misschien zelfs wel verheft tot het hoogst haalbare, of is
het net een stap te ver?
Hein is als het ware de Joop Zoetemelk van de NWR fokkerij.
Een gerenommeerd B fokker hoorde ik eens zeggen, ‘ik wil een goedgekeurde hengst fokken
en dan sterven, als Nero zeg maar‘. Toeval wil dat Nero van de Hout inmiddels in de opfok
staat om later de NWR te dienen.
De nieuwe belofte, zoon van onze Mariska van de Hout x Orchard Red Prince, is mooi
donkerbruin en kan super bewegen. Zijn naam: Nero van de Hout geboren op 3 april 2007,
dus ons geduld wordt voorlopig nog op de proef gesteld.
Maar hoe is het begonnen?
25 jaar geleden begon Hein, hij had toen een kuikenbroed- en opfokbedrijf. Hij had 35 man
personeel in vaste dienst, een van hen, de Hr. Kluitmans kocht een pony genaamd Peggy van
Harrie en Bennie Kokx uit Nijnsel. Inmiddels had ik Bianca op stal staan, ze was kampioene in
1977 in Deurne
Enige tijd later kocht de Hr. Kluitmans een andere pony en nam ik Peggy van hem over. Als 3
jarige werd ze kampioene in Bavel.
Ik had het succes geroken verteld Hein, en kocht bij Tanneke van Arkel de merrie
“Goudenregen”. Ze stond 1e als 3jarige in Vught, dat was in 1981.
In 1980 kocht ik Keston Picadilli van Martens uit Eindhoven (die van de busreizen weet je
nog). Ze werd kampioene in Vught en reserve kampioene in Ermelo. Ze is toen verkocht naar
Ernst Broekveldt van stal Bokkesprong.
In die tijd had ik ook de bekende merrie Hoefke’s Nalia. Ja, er kwamen er hier veel op het
erf, maar ze gingen ook makkelijk hoor, je kunt niet alles houden hè.
Ze is een dochter van Narin(ox) in 1981 was ze kampioene in Baarlo, 4 jaar was ze hier op
stal. Nalia gaf enkele veulens voor ze via de familie Laarakkers in handen kwam van Henk
Ebbers in Ottersum. Ze ging voor de sport, maar gaf Ebbers toch ook veulens waaronder
Naughty Boy die werd goedgekeurd op de hengsten keuring. Dat was in 1993; deze hengst
was overigens een zoon van Silvertop’s Rico.
Mijn kinderen reden op een pony die ik kocht bij Harry Beckers uit Mariahout, toen ze
stopten met rijden wilde ik door met de fokkerij van de “Kaas”.
Stal van de Hout was geboren, genoemd naar de straat waar we toen woonden de
Houtsestraat in Sint Oedenrode.
Later zijn we nog verhuisd naar Gemonde waar ik genoeg ruimte had om te fokken. Ruimte
ook voor heel veel schapen, van die Texelse, daar was ik ook enorm succesvol mee. Het
kwam voor dat ik een ander moest vragen mee te helpen met het dragen van alle bekers zelf
had ik dan al de handen vol. Als ik meedeed was het niet leuk voor de andere deelnemers.
Als ik verhinderd was waren ze blij, hadden ze ook eens een kans.
Ja, ik had er best wel kijk op.

Op tafel ligt een dik fotoalbum met veel kampioen pony’s en evenzoveel foto’s met schapen,
grappig om ze samen in een album te zien.
Bij Nabuurs uit Rijkevoort kocht ik Sinja als veulen; ze werd kampioene op de keuring in
Schijndel ze kon super lopen en werd 2e in Ermelo. Ik kon haar goed verkopen aan familie
Van Veghel dus ze ging. Ze won veel die jaren; ik had nog een heel best hengstveulen van
haar we noemden hem Jonny.
Jonny van de Hout en Sinja (zijn moeder) werden op dezelfde keuring in St. Oedenrode
samen kampioen, tjonge wat geweldig was dat, echt super. ‘Dat maakt ge toch niet te vaak
mee’.
Achteraf heb ik vaker spijt gehad dat ik Jonny heb verkocht en niet heb doorgezet om hem
goedgekeurd te krijgen.
Hij had toch een heel beste kunnen worden echt iets waar de fokkerij op wacht.
Ik had er echt lol in en kocht Oakley Bubbling On van Jan Brouwer uit Marum. Vader van
Bubbling On was Wingrove Minkino een kind van Bwlch Valentino x Sarnau Miss Mink, uit
deze drie laatste geweldenaren kwam bijvoorbeeld ook de bekende Keston Picador van Miss
J. Meyer uit Surrey UK. Via de familie Martens kwam hij naar Nederland. Bubbling On was
een mooie rassige hengst uit het moederland; een waar we nog wat aan hadden. Dat was
naar mijn mening later wel eens anders!
Ruime tijd later kwam er een, die op de keuring al niet mee kon.
Ook zijn kinderen doen het wat mij betreft onvoldoende; ze overtuigen niet, stempelen zo
als vroeger! Dat willen we zien.
Ik verhuurde Bubbling On geregeld en hij stond een tijd bij hengstenhouderij Dirks in Weert.
Ik gebruikte hem op onze eigen merries. Na een jaar of 3 verkocht ik hem weer terug aan Jan
Brouwer. Daar is hij later ook gestorven.
Bij Piet Winnen kocht ik voor weinig Langhorst Iskatel een fijne pony, die werd later ook
verkocht voor de sport.
Ik houd vooral van de dressuur, het springen vindt ik niks.
Springpony’s zijn ook nooit mooi, ze kloppen niet.
Een dressuur gebouwde pony is mooi om naar te kijken.
Het totaalbeeld klopt beter.
Harrie Koks uit Nijnsel had een hengst die goedgekeurd was en naar Duitsland was verkocht
die deed het anders best in de fokkerij en ik haalde hem terug.
Dat is zeker al 16 jaar geleden, gewoon omdat ik de K fokkerij vooruit wilde helpen, dat wil ik
trouwens nog steeds, ik zoek in mijn hart nog steeds de uitdaging.
De uitdaging had ook een naam Silvertops Rico hij is een volle broer van Lord Peter ook heel
bekend. Eerst moest hij weer naar de hengsten keuring in Ermelo om toegelaten te worden
tot de dekdienst.
Hij dekte wel 80 merries de eerste jaren, verschillende keren heb ik hem verhuurd. En
uiteindelijk verkocht aan een echte liefhebber.
Silvertops Rico gaf beste nakomelingen waaronder Anjershof Rocky en de eerder genoemde
Naughty Boy in de vrouwelijke lijn kennen we bijvoorbeeld Sonhof’s Sabine destijds een van
de stammoeders van Toon Peeters. Inmiddels staat Sabine bij de gebroeders Brouwer.
Harrie Koks fokte Rico uit Catherston Red Gold voor het moederschap tekent Rhoslan Lively
Lady door deze bloedlijn wordt mooi Coed Coch bloed ingebracht.
Een stap in de tijd brengt ons in 1993; ik kocht toen van Peeters uit Sevenum de merrie
Kleef’s Dedorah (v.Florahof’s Magic). Ze werd kampioene in Sevenum in 1996; een van de

zonen van Rinus Hoeke bracht haar voor, daar was ik echt blij mee. Het zelf rennen ging me
niet zo goed af, en die mannen kennen dat hè.
Stammoeder Marike van de Hout was geboren in ’91 en kreeg meerdere goede keurings- en
gebruikspony’s. Waaronder Mariska van de Hout volle zuster van Sonhof’s Sabine. Nikita van
de Hout v. Aester El-Nino, Tamara van de Hout (ster)v. Aester El-Nino, Naomi van de Hout
v.Bokkesprong Casjmier, Viola van de Hout v. Bjirmens Wytse, en Marielijne van de Hout v.
Bjirmens Wytse.
Viola werd reserve kampioene in Esbeek in 2001 ook haar veulen deed het best lara kreeg
een mooie 1e premie.
Het is zo maar een greep, want het allemaal opschrijven wordt ondoenlijk.
Mariska (keur) deed het super in 1999 werd ze als 3 jarige kampioene in Kootwijk. Ze
beweegt super, is grootramig en heeft echt diepte een waardevolle fokmerrie dat zie je zo.
Ze zit goed verankerd in mijn fokkerij en nog hier bij ons op stal. Bewegen dat is het
belangrijkste en dat kunnen ze bij mij allemaal. Soms kan ik dan ook niet begrijpen dat er
beslissingen vallen waarbij niet de beweging voorop staat, ik vindt dat ze het veel meer
moeten uitleggen. Dan kan je er misschien wat mee, begrijp je het beter.
Persoonlijk vind ik, verteld Hein, moet er echt wat veranderen in de fokkerij van de NWR: we
zijn niet vooruitgegaan, eerder achteruit.
Als we niet wat doen bestaat de NWR over 5 tot 10 jaar niet meer.
Dat is toch vreselijk, echt zeg me wat we moeten doen en ik doe mee.
Ik word dan wel zeer binnen kort 65 jaar (2007) maar eigenlijk wil ik best nog wel wat. Soms
gaat het wat minder door mijn gezondheid en door enkele NWR tegenvallers ben ik dit jaar
niet als deelnemer op de keuringen geweest.
Maar diep van binnen hè tja….
Nee Hein, een adelaar vangt geen vliegen.
De laatste tijd gebruikte ik Orchard Boginov, en Orchard Red Prince.
Ook Bjirmens Wytse en Aester El-Nino vond ik echt super, verteld Hein.
Enkele nazaten van Veenstra’s Promise doen het ook goed, ze gaan allemaal hier de sport in.
Ze hebben beste knoken hoor, lekker breed, echt onderdanen zoals ze er uit zouden moeten
zien. Niet te fijn, want op eindproducten zitten we niet te wachten.
Mariska is weer dragend van Red Prince; ik was zo tevreden met Nero van de Hout dat ik
direct teruggedekt heb.
Het ondernemers bloed kruipt nu zelfs tot over de landsgrens.
Ik heb ook 2 veulens gefokt uit de Duitse hengst FS Champion de Luxe de valk kleurige
tophengst uit Duitsland hij is van de Hr. Wilbers uit Weeze net over de grens bij Venray.
Deze hengst stamt af van F.S Cocky Dundee van Dundas. Hij is een zoon van de Nederlandse
Blokland’s Sheila x Cocky Dundas eigenlijk heel bekend bloed voor ons. Moeder van
Champion de Luxe is Golden Fleur(staatspremie ‘stute’) een beste fokmerrie ze komt uit
niemand minder dan Golden Dancer. Inmiddels heeft Champion de Luxe al meer dan 8
goedgekeurde zonen geleverd in Duitsland. In november 2007 waren er weer 6 jonge zonen
ingeschreven. Het leverde twee reserve titels op; vooral Cavalli was een opvallende sterke
en superbewegende hengst v F.S Champion de luxe x F.S. Don’t worry.

Zelf heeft Champion de Luxe al veel grote dressuurwedstrijden op zijn naam gezet. Voor zijn
‘rittigkeit’ en ‘leistungbereitschaft’ krijgt hij steeds een 10.0.
We missen in Nederland nog te veel dat de goedgekeurde hengsten worden door gereden
en uitgebracht in de sport. De beide nazaten van Champion de Luxe, een jaarlingmerrie
Esmee en de jaarling hengst David van de Hout staan klaar om hun steentje bij te dragen.
Natuurlijk duurt het nog even, maar ik geloof er in. Graag zou ik David ( FS Champion de
Luxe) bewaren om de WPBR vooruit te helpen.
De hengsten die de laatste jaren zijn goedgekeurd hebben onvoldoende de fokkerij vooruit
gestuwd, daar moeten we wat aan doen. Dat heb ik al gezegd geloof ik (inderdaad Hein,
maar het toont je gedrevenheid).
Momenteel heb ik nog 13 pony’s in totaal en twee grote rijpaarden.
Echt kastelen hoor; de zwarte merrie ( 1.75cm) van Ferro x Rubinstein is dragend, PROK
gekeurd en Elite. Tevens staat er een net zo grote merrie van Balzflug x Farington ook PROK
en lopend in de sport.
Bij dit alles heb ik de steun en hulp van Jos Schoenmakers, hij drijft een heel goede slagerij.
Zijn vader, Jan Schoenmakers was een goede vriend van ons. En destijds een bekende
verschijning op de keuringen.
Ongeveer 16 jaar geleden overleed hij nadat hij van een rijpaard van zijn dochter, waar op
dat moment een veulen bij stond, de volle achterhand op zijn borst kreeg. Met alle kracht
die de merrie had, ter bescherming van haar veulen, sloeg ze het leven uit vriend Jan.
Hij was net gepensioneerd en we waren vast van plan een koppeltje hengsten samen op te
fokken. Helaas heeft hij niet mogen genieten van zijn pensioen en we missen hem echt nog
steeds als vriend en als fijn mens.
Hoorbaar kraakt en piept de stem van Hein en zijn vrouw als ze hier aan denken.
Gelukkig zorgt een van de twee kleinzonen voor vertier en een vrolijke noot als hij aankomt
met de speelgoed tractor die Opa Hein klaar heeft staan. Hij kijkt weer blij en vertederend
naar de kleine jongen, gelukkig is er altijd nog de toekomst.
Lang leven Nero, Ardua per praeceps gloria vadit iter (aldus Ovidius) ofwel,
De roem schrijdt moeizaam langs een steile weg omhoog .
J.W. van Klaarbergen.

