
Vorig jaar gingen de stammoeders 
Carina en Oronia haar voor, maar dat 
was vooral een logistieke beslissing: 
het NRPS beschikt over een aantal zeer 
goede stammoeders en die kun je 
moeilijk allemaal tegelijk op één dag 
gaan huldigen.

Oldert’s Karola was een schimmel- 
merrie (vos geboren) met stokmaat 
1.41 m. De fokker is M. Timmermans 
uit Sevenum. Vader Oldert’s Fastwind is 

een Welsh-K zoon van Sedan ox en de 
Welsh-B merrie Clwyd Vanessa (v. Cusop 
Sentry Welsh-B). Moeder Rookery Grethel 
(Welsh-K) stamt van Springbourne 
Blueberry x Shalbourne Monseigneur. 
Voor zover bekend, komt er geen Engels 
volbloed voor in haar pedigree, en de 
voormoeders zijn niet groot; dit is bij 
haar eigen nafok duidelijk merkbaar aan 
het aantal kleine D en grote C pony’s die 
ze heeft voortgebracht in combinatie 
met grote D-pony’s.

Adri van Esch uit Erp kocht Karola op 
jonge leeftijd en ging met haar 
fokken. Daarnaast liet hij haar tot op 
hoge leeftijd uitbrengen in de sport. 
Eerst door zoon Jan, daarna door 
diverse andere kinderen die haar 
naar Z2 dressuur, Z-springen en 
Z-samengesteld reden. Als 7-jarige 
werd ze in het stamboek op geno-
men en ster verklaard. In dat jaar 
verdiende ze bovendien het presta-
tie-sport predicaat. Twee jaar later, 
en met een ABOP van 93 punten, 
werd ze keurmerrie, en in 1992 
preferent op grond van de keurings-
resultaten van haar nakomelingen. 
Het prestatie-fok predicaat heeft ze 
ook meer dan verdiend doordat 
zeker vier van haar nakomelingen Z 
of hoger hebben gelopen (daarvan 
twee internationaal).

De ponymerrie Oldert’s Karola keur, preferent, prestatie 

sport&fok (1979, v. Oldert’s Fastwind) heeft met haar nafok 

bewezen dat ze over top genen beschikt, en haar lijn is nog 

springlevend. Karola wordt op de komende Nationale keuring 

gehuldigd als NRPS-Boegbeeld.

MET MEDEWERKING VAN LIESBETH BONDER, FOTO’S SANDRA NIEUWENDIJK

NRPS-Boegbeeld
Oldert’s Karola

Oldert’s Karola als 26-jarige met haar laatste veulen I Am the King
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Opvolgster
Tussen haar eigen veelzijdige sportie-
ve prestaties door bracht Karola 
tussen 1982 en 2005 twintig veulens 
ter wereld. De laatste kreeg ze op 
haar 26e! Naast de gewenste sportca-
paciteit en het topkarakter zullen de 
latere generaties dus ook van haar 
gezondheid en hardheid het nodige 
hebben meegekregen.
Karola begon met twee hengstveu-
lens in combinatie met de Arabisch 
volbloed Nut ox. Het eerste werd niet 
geregistreerd, het tweede kreeg de 
naam Silver Star. Die was M2 
dressuur en M springen toen hij als 
8-jarige verongelukte.
In 1985 kwam de eerste dochter, 
meteen een belangrijke opvolgster: 
Nymphaea keur, preferent, prest. 
sport&fok (v. Nimb ox), stokmaat 
1.47 m. (verderop meer over Nymp-
haea). Haar volle zus uit 1986 
Hippadama (stm. 1.39 m) heeft zes 
veulens gebracht met de hengsten 
Galant, Aron, Ismaël ox en driemaal 
Idzard, waarvan er twee in de sport 
zijn uitgebracht, en die op hun beurt 
een aantal fijne sportpony’s hebben 
voortgebracht.Van Hippadama is nog 
één kleindochter in leven die eventu-
eel de lijn voort zou kunnen zetten, 
dat is Hazelberg’s Joyfull (2007, v. 
Linde’s Rob). Moeder Joica (1995, v. 
Idzard uit Hippadama, stm. 1,42 m) 
bracht ook enkele goed presterende 
sportpony’s (Z-aangespannen en 
Z-dressuur).

Goedgekeurde zoon
In 1988 en 1989 volgden Nabucco en 
Shanna, een hengstveulen van Naoud 
en een merrie van de rijpaardhengst 
Galant, waar verder niets van bekend 
is. Van Esch heeft een aantal malen 
Galant gebruikt als experiment, om 
wat grotere veulens uit Karola te 
fokken. Dat leverde zeer wisselende 
stokmaten op en bleek geen succes. 
Daarna is Van Esch zich juist gaan 
specialiseren in het fokken van 
kleinere pony’s (met een fijn, kind-
vriendelijk karakter), want daar is 
uiteindelijk ook veel vraag naar. Ook 
al worden de kinderen tegenwoordig 
nog zo snel heel groot, wanneer ze 
op tijd beginnen met de ponysport, 
moeten er voor hun toch ook de juiste 
maatjes beschikbaar zijn.

In 1990 was het voor Karola weer 
raak, want toen werd de later goedge-
keurde hengst Ismar keur, preferent, 
prest.sport (v. Ismaël ox) geboren. 
Van Ismar (stm. 1.47 m) zijn 132 
nakomelingen geregistreerd, waaron-
der de dochter van Daisy Brown (dus 
halfzus van Kanshebber) Simply the 
Best keur, prest.sport. Ismar heeft zelf 
een goedgekeurde zoon in Irakion 
prest.sport, die onder andere via de 

fokkerij van Stoeterij Equi Center zijn 
invloed doet gelden. Ismar’s dochter 
Marisma ster, preferent is de moeder 
van stammoeder Marli keur, preferent 
(v. El Beauty, fokkerij Rianne Lange-
veld). Ook is Ismar de vader van de 
onvergetelijke Naomi ster, prest.sport 
(uit stammoeder Astrid v. Lord Peter).
Na drie hengstveulens van Aron (2x) 
en Idzard, Allamo, Ali Baba en Ikke, 
volgde in 1994 weer een opvolgster 

Goedgekeurde zoon Ismar keur, preferent, prest.sport

Nymphaea gereden door Karin de Bijl
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Bandita

Merel met hengstveulen Ipke

Djarfur bij zijn goedkeuring in 2013 met fokker Adri van Esch

in de persoon van Hypophae keur (v. Heroij ox), stm. 1.44 
m. Via haar dochter uit 2003 Butterfly keur, prest.sport (v. 
Idzard) heeft zij nog steeds invloed in de fokkerij. Verderop 
meer over Hypophae.
De Krimh ox dochter Tatjana (1995) was een heel mooi 
veulen en werd kampioen van Utrecht, maar is als jaarling 
verongelukt.

Grote Sport
Des te meer is er bekend over de ruin Ilja (1996, v. 
Idzard, stm. 1.47 m), die als 6-jarige naar Amerika is 
verkocht en door de (oudere) eigenaresse Janie Pride tot 
op Grand Prix niveau is uitgebracht bij de pony’s en daar 
in 2000 zelfs is gehuldigd als Pony of the Year! In 
Amerika zijn aparte rubrieken voor volwassenen op 
pony’s, van B tot en met GP.
In 1998 en 1999 werden een hengst (Ike) en een merrie 
(Pretty Woman ster) geboren met de hengst Immitch 
als vader. Immitch is een zoon van Idzard, gefokt door 
Van Esch zelf, met stokmaat 1,51. Hij was goedgekeurd 
maar is niet aangeboden voor het verrichtingsonder-
zoek. Dochter Pretty Woman (stm. 1.38 m!) werd ver-
kocht naar Drenthe en heeft bij de nieuwe eigenaar 
alleen vier hengstveulens gebracht. De combinatie met 
Idzard beviel zo goed dat Van Esch nog drie veulens met 
hem uit Karola fokte. In 2000 was dat Merel (stm. 1.34 
m), in 2001 Teun ster, preferent (stm. 1.42 m) en in 
2002 Fleur (stm. 1.33 m). Het drietal is vernoemd naar 
de kleindochters van de familie van Esch! Van alle drie 
merries zijn nog dochters die de lijn voort (kunnen) 
zetten. Daarna heeft Oldert’s Karola met twee internatio-
nale sportpony’s nog een perfecte eindsprint getrokken. 
In 2004 bracht zij Koralo, die internationaal eventing 
zou gaan lopen. De vader van Koralo is Kom On oftwel 
Kind of a Sparkle (internationale springpony, ruiters 
Emma Peper, Jonneke Scholten, Gerrit Veenstra; v. 
Kanshebber uit stammoeder Astrid keur, preferent, 
prest.sport&fok).
En in 2005 kwam het laatste veulen van Karola, I Am 
the King ter wereld. Deze imposante pony met zijn 
aparte kleur, die pas na zijn tiende jaar toch een schim-
mel bleek te zijn, was weer een zoon van Idzard en is 
internationaal uitgebracht in dressuur.

Nymphaea
Even terugkomend op de belangrijkste dochters: Nymphaea 
heeft het leven van haar moeder in grote lijnen gekopieerd. 
Ook door verschillende ruiters op Z-niveau in de sport 
uitgebracht, en tussen de bedrijven door 17 veulens 
grootgebracht, waarvan tien merries. Dochters van Condor 
ox, Galant, Aron en acht keer Idzard. Condor-dochter 
Galantha liep Z-dressuur, maar heeft geen nakomelingen. 
Idzard-dochter Muscari was Nationaal veulenkampioen 
2000. Van totaal vijf dochters van Nymphaea zijn één of 
meer nakomelingen geregistreerd. Mimosa keur, prest.sport 
(1994) heeft met succes in de sport gelopen en vier veulens 
gebracht, alleen haar laatste (toen Mimosa al 24 was) is een 
nu 3-jarige merrie genaamd Delphine (v. Kyoto B.R.).
Als echte opvolgster geldt Nymphaea’s dochter Ovilemba 
elite, prest.sport, röntgen, die in het vorige NRPS-Nieuws 
uitgebreid is beschreven in het interview met Jan Dekkers. 
Hij heeft succes met de veulens van Ovilemba’s enige 
dochter Happy Feet ster (2015, v. Don Ducky C-Two DVB); 
zij bracht hem ook alweer twee merrieveulens.

Hypophae
De keurmerrie Hypohae heeft een zoon van Immitch (1998) en 
daarna acht veulens van Idzard gebracht. Van dochter Flying 
Over is in 2011 een kleindochter geboren, Kammerberg’s 
Cupcake (v. Hanto), maar hier zijn geen nakomelingen van 
bekend.
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Marinka met amazone Rianne Ashley Ubels Ovilemba gereden door Niels Dekkers

Teun met regionaal kampioensveulen 2022 Kwajongen

Hypophae’s dochter Butterfly keur, 
prest.sport (2003, stm. 1.46 m) is haar 
opvolgster. Butterfly’s oudste dochter 
Bandita keur, ABOP (2015, v. Orchard 
Boginov, stm. 1.39 m), bracht sinds 
2020 een merrie, een hengst en een 
merrie met respectievelijke vaders 
Ploeg Thim, Nieuwmoed’s Milord en 
Hendi’s Picasso. Butterfly zelf bracht 
gelijktijdig nog drie halfzusjes van 
Bandita! (v. Nieuwmoed’s Mr. Right en 
2x Nieuwmoed’s Milord).

Teun
Het eerste veulen van Teun was de 
goedgekeurde hengst Vlegel (v. 
Volltreffer). Deze is vanaf jonge 
leeftijd ingezet in de sport en (te) 
weinig voor de fokkerij gebruikt: zijn 
vijf nakomelingen zijn een elitemer-
rie, een keur-preferente merrie en 

twee ster kinderen, en de enige 
dochter die zelf geen predicaat heeft, 
bracht op haar beurt een elitemerrie 
voort. Vijf jaar na Vlegel kwam weer 
een hengst ter wereld die goedge-
keurd zou worden, maar de sport in 
ging. Dat was Djarfur (stm. 1.46 m, v. 
Dost 2), die momenteel in Engeland 
op het hoogste niveau springt. Van 
Teun’s ster dochter Amy (stm. 1.52 
m), volle zus van Djarfur, werd eind 
juni dochter Isabel (v. Fergie) voorge-
steld op de keuring van regio Midden. 
Amy is tot nu toe (2015 tot 2022) de 
moeder van vier dochters en drie 
zonen van Fergie en Kasanova van 
Klaverborch; daar gaan we in de 
toekomst nog van horen.
Na Djarfur volgden nog drie hengst-
jes, die uit het oog verloren zijn, maar 
Teun heeft vorig jaar én dit jaar weer 

kampioensveulens gebracht (jammer 
genoeg nog meer hengstjes):  
Dresscode PS v. Dallmayr K en Kwajon-
gen v. Kasanova van Klaverborch). De 
voortzetting van Karola’s lijn loopt dus 
via Amy, maar wie weet kan een van 
de jongere hengsten nog wat gaan 
betekenen in de mannelijke lijn.

Merel en Fleur
Merel is de moeder van de ster, prest.
sport merrie Marinka (Z-dressuur, 2003 
v. Kasanova van Klaverborch, stm. 1.34 
m), en met Merel’s niet-gekeurde zoon 
Zoef (2004 v. Zodiak) zijn zes veulens 
gefokt. Merel’s ster, prest.sport dochter 
Lyamba (2007, v. Dost 2) heeft tot 
dusver twee dochters voortgebracht, 
waarvan Loïs Lane van de Vennehof 
(2015, v. Alex) alweer voor twee 
opvolgsters heeft gezorgd met als 
vaders Comm’s Forest Dille en Wood-
row Carisbrooke. In 2021 heeft Merel 
een merrieveulen gebracht in combina-
tie met Zapp VR, en zij heeft de naam 
Little Miss Sunshine PS gekregen.
Ook Fleur heeft dochters die de lijn nog 
kunnen voortzetten. Lucy (2007, v. 
Dost 2), Snoes (2012, v. Fleur’s half-
broer Ismar, dus ingeteeld op Karola én 
Ismaël ox, stm. 1.35 m), en Queen 
Maxima ster (2013, ook v. Ismar, stm. 
1.35 m). Deze laatste heeft weer een 
dochter in Quinty M (2017, v. Quint van 
de Groenheuvel).

En dat is de erfenis van Oldert’s Karola: 
veelal kleinere pony’s met veel capaci-
teit voor de sport, waar je veilig een 
kind mee weg kunt sturen. Adri van 
Esch, inmiddels in de tachtig, heeft zijn 
fokkersdoel bereikt en mag er heel 
trots op zijn.
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