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Harrie van Katwijk:
succes met jonge hengsten
Twee goedgekeurde hengsten en een Z-dressuur elitemerrie aan de vooravond van een internationale 

sportcarrière – lang niet iedere fokker bereikt zo’n resultaat. En zeker niet uit totaal achttien veulens! 

Harrie van Katwijk wel.

Harrie van Katwijk uit Volkel is al dertig jaar een bescheiden hobbyfok-
ker. Bescheidenheid is een belangrijk kenmerk van hemzelf, en zeer 

bescheiden is ook de hoeveelheid pony’s die hij houdt en heeft gefokt. 
Maar wat een geweldig resultaat: 
In 1994 werd Isarco (v. Idzard) geboren uit de merrie Beauty (Condor ox x 
Blue Diamond ox x New Forest merrie v. Ruimzicht’s Fantast). De nu 
27-jarige Isarco heeft als hoogste sportstand ZZ+40 dressuur en M+7 sprin-
gen. In de fokkerij heeft hij heeft alle predicaten behaald die voor een 
hengst mogelijk zijn, en bij Paardenmelkerij en Zorgboerderij Burgthoeve in 
Ooijen maakt hij nog ieder jaar zijn merries drachtig. Hij heeft tot dusver 140 
nakomelingen bij het NRPS geregistreerd staan. 
Fergie is 11 jaar en heeft het prestatie-sport predicaat (Z2+3). Hij is vorig 
jaar gecastreerd voor de sport, maar er is nog diepvriessperma beschikbaar. 
Hij stamt van First Stayerhof’s Ramzi H uit de merrie Buur’s Bo Jangles ster, 
preferent (v. Isarco, m. stammoeder Wisper keur, preferent, prest.sport) en 
heeft tot dusver 48 nakomelingen bij het NRPS.

De elite, prest.sport merrie die Van Katwijk heeft gefokt, is Futuro (v. King 
Stayerhof’s Jango, m. Esperanza keur v. Viva la Bam uit Buur’s Bo Jangles). 
Futuro heeft bij de paarden al Z1+23 als hoogste sportstand, bij de pony’s 
tot dusver Z2+3. Maar ze loopt sinds kort onder het zadel van een nieuwe 
jonge amazone met internationale ambitie, en daar gaan we ongetwijfeld 
meer van horen.

BEAUTY
Uit twee ponymerrielijnen heeft Van Katwijk totaal achttien veulens gefokt, 
en van de andere vijftien is ook nog het een en ander bekend aan succes-
sen. De vraag is dan natuurlijk: hoe doe je dat? Van Katwijk: “Als je voor de 
hobby pony’s fokt, moet je het ook leuk vinden om iets anders dan anderen 
te hebben. Wij dekken daarom vaak met een jonge hengst. Je moet altijd 
uit gaan van een goede merrie, en hengsten zien te vinden die goed pas-
sen. En dan maar afwachten.” Daarnaast is het ook slim om meteen met 
een goede jonge ponyhengst te dekken, want juist als ze veel kwaliteit 
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hebben, worden ze of naar het buitenland verkocht, of in Nederland gecas-
treerd ten behoeve van een sportcarrière.
Idzard stond destijds aan het begin van zijn succesvolle carrière als dek-
hengst, hij was 4 jaar toen Harrie van Katwijk hem uitkoos voor zijn ook 
nog piepjonge Beauty. De pony-liefhebberij is begonnen toen Harrie’s zoon 
Frank als 7- of 8-jarige met zijn eerste pony lid werd van de ponyclub. De 
1.51 m hoge Beauty preferent was pas 3 jaar toen ze Isarco op de wereld 
zette, voor Van Katwijk was dit dus ook zijn eerste veulen. Op de keuring in 
St. Oedenrode kreeg Isarco een 1e premie en werd als tweede geplaatst. In 
het najaar is hij via de handel op de jaarmarkt in Wijchen aangeboden en 
eigendom geworden van Wil van Vlijmen, die hem heeft opgefokt en op de 
keuring voorstelde. Bij Van Vlijmen is Isarco zijn carrière als goedgekeurde 
hengst begonnen en heeft hij zijn eerste successen in de sport behaald. 
Van Katwijk kon uiteraard niet voorzien wat een succes zijn eerste fokpro-
duct zou oogsten, maar fokte nog een hengstveulen Lundi (1995 v. 
Universel) en een merrie Uraja ster, prest.sport (1996 v. Casper) uit Beauty. 
Daarna was ze niet meer dragend te krijgen. Maar inmiddels was Isarco 
goedgekeurd. Van Katwijk dekte Uraja twee jaar achtereen met haar half-
broer, maar dat leverde alleen twee hengstveulens op. Beauty heeft dus 
geen vrouwelijke nazaten om de lijn voort te zetten.

WISPER
“We zijn daarna een jaar of tien, elf helemaal zonder pony geweest. Destijds 
ook wel paarden gehad, maar daar zijn we weer mee opgehouden. In de 
ponyfokkerij voelen Frank en ik ons meer thuis, voor ons is die wat laag-
drempeliger. Toen we weer met de pony’s begonnen, wilde ik een afstam-
meling van Isarco hebben. Die heb ik gekocht bij Buur in Akersloot. Zij 
hadden een gratis dekking gewonnen en uit hun stammoeder Wisper de 
merrie Buur’s Bo Jangles gefokt.”
Stammoeder Wisper keur, preferent, prest.sport (1994, Eagle x Apollo van 
Heel ox x Haflinger merrie van Were-Di van de Vrijthof) is ook de moeder 
van de 1.50 m hoge Buur’s Palusha keur, prest.sport (v. Painted Black), die 
met Leonie Buur-de Rooij Grand Prix dressuur (ZT+11) loopt, tussen de 
paarden dus. Naast Bo Jangles en Palusha heeft Wisper nog negen veulens 
grootgebracht, maar daar zijn geen nakomelingen van bekend. De familie 
Buur heeft zelf nog (klein)dochters van Palusha die de lijn eventueel kunnen 
voortzetten, de jongste is net 3 jaar. 
Maar de belangrijkste merrie uit de stam is vooralsnog Bo Jangles. Bij Van 
Katwijk heeft zij drie veulens gebracht, daarna is ze verkocht. De eerste was 
Esperanza keur (2009) met als vader de toen 4-jarige Viva la Bam. Dekking 
met de 5-jarige First Stayerhof’s Ramzi H leverde het jaar daarop Fergie. In 
2011 kwam een volle zus van Esperanza ter wereld, Fjara. Bij de nieuwe 
eigenaar van Bo Jangles werd in 2012 Amazing Star geboren, een volle zus 
van Fergie. Nakomelingen van Fjara en Amazing Star zijn er (nog) niet, Fjara 
loopt in de sport en is bijna Z-dressuur (M2+9 in 2020).

ESPERANZA
De bloedmooie Esperanza was als veulen Nationaal kampioen, en met haar 
wilde Van Katwijk graag verder fokken. Weer koos hij een jonge hengst, en 
weer was het raak: hij dekte met de 3-jarige King Stayerhof’s Jango (v. 
Kosmo van Orchid’s), uit dezelfde moeder als First Stayerhof’s Ramzi H. Het 
verhaal van Jango is bekend: de commissie van het NRPS zag te weinig in 
hem, hij werd AES-goedgekeurd en dekte toch wat merries, maar is al snel 
gecastreerd voor de (dressuur)sport en heeft inmiddels EK gelopen onder 
het zadel van Evi van Rooij. Jango’s dochter Futuro elite, prest.sport uit 
Esperanza is in eigendom van Elise Teunissen uit Oosterhout hard op weg 
in dezelfde richting. Daarnaast heeft Futuro in Famous Girl van de 
Ponderosahoeve ster (2017 v. Cassanova du Bois) alweer een opvolgster 
gebracht.

In 2014 bracht Esperanza het merrieveulen Suze (v. Cartago van ’t 
Molenbosch). Zij heeft als hoogste sportstand L1+14 dressuur bij de pony’s, 
en in het enkelspan is ze L+3 geklasseerd. Daarna volgde twee jaar op rij 
een hengstveulen van Zodiak Boy for Future. Die twee zijn als span verkocht 
voor de mensport. Van Katwijk had eigenlijk gekozen voor Zodiak zelf, maar 
werd door de omstandigheden min of meer gedwongen de Zodiak-zoon te 
gebruiken.
De ponyhengst Kinetic Wizard (2010, Klein Roderijs Cocktail x Orchard 
Boginov, Z2+6 dressuur bij de pony’s) zorgde voor een verrassing, want na 
de dekking in 2016 werd uit Esperanza een valkkleurig merrieveulen gebo-
ren. “Ik wist destijds niet dat Kinetic Wizard een smokey black was”, zegt 
Van Katwijk, “Dus daar hadden we totaal niet op gerekend.” Deze nu 
4-jarige merrie genaamd Pearl is verkocht en uit het oog verloren, en nog 
niet op de keuring voorgesteld. 
Het volgende veulen was weer een hengstje, Kyron (2018, v. Kasanova van 
Klaverborch). Kyron werd in De Mortel veulenkampioen, en is volgens Arjan 
Bekkers uitgegroeid tot een heel mooie pony met een stokmaat van 1.47 
m. Naar verluid staat hij in St. Michielsgestel bij een internationale dressuur-
ruiter! De nu 1-jarige volle zus van Kyron, Rosa, is verkocht aan een andere 
bekende NRPS-ponyfokker. En dit jaar is op 13 mei het merrieveulen Zoë 
geboren met als vader New Edition M, de kampioen van de ponyhengsten-
jaargang 2020. Ook nu had van Katwijk dus weer een jonge hengst 
 gekozen. 
En sterker nog: Esperanza is alweer drachtig, ditmaal van de 3-jarige pony-
hengst Made in Holland ACB! “We hebben voor een grote hengst gekozen. 
We zitten toch wat met de maat, Esperanza is 1.44. De moeder van Isarco 
was 1.52.”
Esperanza is op haar twaalfde nog net zo mooi als toen ze begon. Op het 
moment dat de juiste opvolging uit de eigen stam zich aandient, overweegt 
Van Katwijk haar te verkopen en met jong bloed verder te gaan. “Ze is onder 
het zadel beleerd en heeft een goede ABOP gelopen, maar is verder alleen 
voor de fokkerij ingezet. Ze is nog niet te oud voor de sport, maar het is 
ook een interessante merrie om mee te blijven fokken. De veulens worden 
verkocht omdat we maar twee stallen hebben: een voor de pony en een 
voor het hooi en de spullen. Maar het is ook wel een keer leuk om een 
merrieveulen aan te houden.”

Harrie en Frank van Katwijk
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