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De fokker en eigenaren van Kanshebber, v.l.n.r. Wim Versteeg, Carla van der Laar, en Ina Majoor.

NRPS
Boegbeeld Kanshebber

Een van de hoogtepunten van de Hengstenshow was de huldiging van Kanshebber als NRPS-

Boegbeeld. Ook kregen de fokker en eigenaren van Kanshebber keur, prestatie-sport & -fok het 

laatste en hoogst haalbare preferent-predicaat uitgereikt.

De nieuwe eretitel NRPS Boegbeeld is bedoeld voor een paard/ pony 
met uitzonderlijke verdiensten in de sport en fokkerij. Stempelhengst 

Kanshebber betekent onnoemelijk veel voor het stamboek. Ook al is de 
ponyhengst in 2018 op 24-jarige leeftijd overleden, via zijn afstammelingen 
is hij springlevend en breidt zijn invloed zich steeds verder uit. 

WIM VERSTEEG
De fokker en beide eigenaren van Kanshebber namen op de Hengstenshow 
de huldiging en versierselen in ontvangst, en twee goedgekeurde zonen en 
een kleinzoon presenteerden zich onder het zadel. Daarnaast werden 
beelden vertoond van Kanshebber’s beroemdste zoon Kosmo van Orchid’s 
(3x deelname aan EK springen, en afstammelingen in alle drie disciplines 
op de Europese kampioenschappen). Intussen keken de betrokkenen terug 
op het leven van Kanshebber.

Zijn fokker Wim Versteeg was in de jaren ’90 van de vorige eeuw directeur/ 
foktechnisch adviseur van het NRPS. Hij vertelt: “Destijds had ik veel contact 
met Sandra Nieuwendijk, die toen al dezelfde functie bij het NRPS had als 
nu. Zij was benaderd door Alex Korompis, de bedrijfsleider van Stoeterij 
Zangersheide, met de vraag of zij iemand wist, of zelf interesse had, om te 
proberen nog een veulentje te fokken met Daisy Brown. Korompis had haar 
uit Finland gehaald, waar ze na haar individuele EK-overwinning in 1986 
naartoe was verkocht, om nog een paar jaar als leerpony met zijn dochter 
in de sport te lopen. Daisy Brown was al 20 jaar toen Sandra haar ophaal-
de, maar nog klokgaaf en gezond. Later kwamen wij met elkaar aan de 
praat en kon ik Daisy Brown overnemen voor een vriendenprijsje. Ik wilde 
haar graag op grond van haar prestaties. Ze was gefokt met Kebir II uit een 
New Forest merrie, een formule die destijds al garant stond voor succes in 
de sport. En ik verwachtte dat ze wel goed zou combineren met de Arabisch 
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volbloedhengst Krimh, die in die tijd met Alice Naber uiterst succesvol uit 
kwam in zowel springen als dressuur en eventing, en heel goede nakome-
lingen bracht.”

INA MAJOOR
De eigenaresse van Kanshebber’s vader Krimh, Ina Majoor, heeft meteen bij 
de dekking in 1993 al tegen Versteeg gezegd: “Als je het veulen wilt verko-
pen, wil ik de eerste zijn die hem mag kopen.” Aldus geschiedde. 
Kanshebber groeide in de wei op samen met een ander veulen en werd 
als 3-jarige zadelmak gemaakt, maar nog niet op de keuring aangeboden. 
Ina vertelt: “Hij was geen pony om aan een touwtje te lopen. Hij was geen 
keuringspony maar een sportpony. Als 4-jarige is hij naar de keuring gegaan 
en het heeft wat pijn en moeite gekost om hem bij het NRPS goedgekeurd 
te krijgen. Toen was hij alleen nog op papier een grote kanshebber. En hij 
had wel wat kansen nodig in het begin! Maar uiteindelijk is het goed geko-
men... Mijn eigen dochters hebben erop gereden, en om verder te komen 
in de sport heb ik de toen al ervaren ponyamazone Judith Vetker benaderd. 
Zij en haar zusje Liseth hebben hem internationaal uitgebracht. Toen 
Kanshebber uit de sport kwam, is hij naar de fokkers gegaan die van begin 
af aan in hem geloofd hebben: Carla en Paul van der Laar.”

CARLA VAN DER LAAR
Het echtpaar Van der Laar runt een paardenmelkerij in het Brabantse dorp 
Zeeland, en om de melk te produceren moeten de merries ieder jaar een 
veulen krijgen. Bij sommige paardenmelkerijen zijn die veulens niet meer 
dan een ‘bijproduct’, maar bij Orchid’s zijn de veulens uitgegroeid tot het 
belangrijkste onderdeel van de onderneming. Carla vat het zo samen: 
“Kanshebber heeft bij ons de pony’s gekregen die bij hem pasten, en hij is 
beroemd geworden omdat hij bij ons gefokt heeft, maar wij zijn beroemd 
geworden omdat wij met hem gedekt hebben!”

NAFOK OVERTUIGT OOK
Voor de hengst was het natuurlijk een buitenkans dat hij bij Van der Laar jaarlijks 
verzekerd was van een aantal goede merries, waardoor zijn kwaliteiten in de 
fokkerij volledig tot uiting konden komen. Carla vertelt: “Wij zijn begonnen met 
de fokkerij van vooral New Forest merries, en wilden graag wat bloed erin 
brengen. Na Ronaldo in de Forest lijn vonden we dat we niet heel goed vooruit 
konden, en dekten een merrie met Krimh. Dat veulen leek goed, en zijn halfzus 
Cestanica (vader Kantje’s Carlando) hebben we daarop met Kanshebber gedekt. 
Cestanica heeft haar hele leven veulens van Kanshebber gekregen, en daar 
loopt 80% van op FEI niveau. Ook zijn er verschillende goedgekeurde hengsten 
uit voortgekomen. Die combinatie klikte zo overtuigend, dat wij altijd met 
Kanshebber zijn blijven fokken. Hij heeft bij ons het best gefokt met merries met 
Carlando- en Ronaldo-bloed, maar hij kon aan veel merries wat verbeteren. Hij 
bracht altijd sport, want hij leverde dat extra. Een geweldig sterk achterbeen, en 
heel veel karakter. En ze liepen allemaal echt door het lijf heen. Dus juist niet 
alleen maar met show onder – zoals Ina al zegt: Kanshebber aan een touwtje, 
dat was geen show. Kanshebber kon bij ons thuis in de bak echt goed gaan, 
maar ik heb hem een keer meegenomen toen Krimh werd gehuldigd, en dat 
was weer een drama. Het gaat uiteindelijk om de prestaties onder het zadel, 
en springen deed hij heel goed!”
En wat daarbij heel belangrijk is, hij geeft dat ook door. “We hebben met 
verschillende jonge hengsten van Kanshebber ook weer een paar merries 
gefokt, en er zijn in diverse landen Kanshebbers goedgekeurd; eigenlijk 
hebben al zijn zonen weer heel goede nakomelingen gegeven. Wij hebben 
al vaker jonge hengsten gebruikt, en weten dat je echt geluk moet hebben 
dat ze ook goed fokken. Maar van Kanshebber hebben ze eigenlijk allemaal 
heel goed gefokt.” 
Succes verzekerd, dus? Carla met een brede lach: “Je hebt een goede kans!”

Stempelhengst

NRPS-Boegbeeld Kanshebber keur, preferent, prestatie-

sport&fok is misschien wel de meest succesvolle sportpony 

leverancier van Europa. Zijn nakomelingen excelleren in het 

springen, maar zijn ook in de dressuur en eventing 

vertegenwoordigd op het allerhoogste niveau. De helft van de 

geregistreerde nakomelingen presteert in de sport, waarvan 

meer dan 40 op internationaal niveau springen, vijf op 

internationaal niveau dressuur en twee in de eventing sport. 

Bij het NRPS zijn 338 kinderen van hem geregistreerd tot en 

met 2019. Hiervan presteren 80 op M-niveau of hoger in de 

springsport. Op verschillende Europees Kampioenschappen 

hebben reeds vijf Kanshebber nakomelingen in het springen 

deelgenomen, één in eventing en één in dressuur. 

Kanshebber is een van de drie hengsten wiens nafok in alle 

drie disciplines op het allerhoogste platform vertegenwoordigd 

zijn geweest. De andere hengsten zijn de welbekende New 

Forest hengst Kantjes Ronaldo, en Kanshebber’s eigen zoon 

Kosmo van Orchid’s. Zelf heeft Kanshebber met vier ruiters op 

nationaal en internationaal niveau gepresteerd in de 

springsport, waarbij zijn 

inzet en techniek 

opvielen. Er zijn in 

binnen- en buitenland 

(Nederland, België, 

Zweden, Duitsland en 

Frankrijk) zonen van 

Kanshebber 

goedgekeurd. Bij het 

NRPS zijn nog 

beschikbaar: Kosmo van 

Orchid’s, die zelf ook op 

het hoogste niveau 

presteert, de in 2019 

goedgekeurde hengst 

Koploper, en de dit jaar 

goedgekeurde hengst 

Kobra van Orchid’s.

Op jonge leeftijd met Judith Vetker

Kanshebber als 22-jarige

Kanshebber met moeder Daisy Brown
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