Boegbeeld Carina
Ook stammoeder Carina verdient het om als NRPS Boegbeeld voort te leven in de geschiedenis. Zij
heeft opvallend veel goedgekeurde ponyhengsten in haar nageslacht, daarnaast zeer veel goede
sportpony’s waarvan een aantal op internationaal en EK niveau. En niet te vergeten ook een eigen,
volwaardige rijpaard-tak.

C

arina keur, preferent, prestatie sport&fok werd in 1977 geboren bij de
fokker J. Bergs uit Roggel. Vader is de Arabisch volbloed Pobeditel.
Diens vader Pomeranets ox (1952, v. Priboj ox) is een beroemde Arabier uit
Rusland, die ook aanzienlijke invloed heeft in de rijpaardfokkerij. De moeder
van Carina is Tamyra preferent (v. Ismaël ox), en haar moeder is een importmerrie uit een New Forest merrielijn van de Engelse Ashurst-fokkerij.

EIGEN PRESTATIES
Op 3-jarige leeftijd was Carina’s stokmaat 1.45 m. Totaal bracht ze bij drie
eigenaren 18 veulens groot, vanaf 1981 ‘gewoon’ zonder een jaar over te
slaan, helemaal totaan 1998! Daarbij heeft ze in haar jonge jaren ook in de
sport gelopen en was ze op de keuringen een bekende verschijning met
haar prominente persoonlijkheid en aansprekende, enorm ruime manier
van bewegen. Dat bleef ze doen, en zo kon ze op 17-jarige leeftijd nog
Nationaal kampioen van de D-pony’s worden. Daarbij streefde ze in de
kampioenskeuring de beste 3-jarige Goana voorbij, toch ook een merrie
met een indrukwekkende staat van dienst (uit stammoeder Santana),.
In haar jonge jaren viel Carina zelf op de keuring niet bijzonder op tussen
alle andere goede merries van die tijd, maar werd gewoon goed beoordeeld en behaalde vlot de ster (1981) en het keurpredicaat (1982). In 1985
volgde prestatie-sport, een jaar later het preferentschap en in 2002 werd ze
prestatie-fok dankzij de sportresultaten van haar nakomelingen.

RIJPAARDLIJN
Carina’s eerste veulen Narco (v. Narin ox), bij haar toenmalige eigenaar J.
Swinkels uit Helmond, werd meteen een goedgekeurde hengst (14 nako-
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melingen). Harry Melis kocht Carina van hem over en fokte er eerst zes
pony’s mee. Daaronder de goedgekeurde hengst Nucari keur, prestatiesport&fok (1983, v. Nut ox, 94 nakomelingen). En de keurmerrie Chimaya
(1986, v. Condor ox) die wel zeven veulens heeft gebracht, maar de lijn niet
heeft voortgezet.
In 1987 besloot Harry Melis om Carina te dekken met een rijpaardhengst. Bij
de tweede poging bleek dat een succes: in 1988 kwam de later goedgekeurde hengst Shardon (46 nakomelingen) ter wereld. Shardon kreeg daarna
nog twee volle zusters Corina (1990) en Carolaine keur (1991). Hun vader is
de Engels volbloed Saros xx. Over Corina (stokmaat 1.56 m) is het belangrijkste nieuws dat van haar achterkleindochter Abigale (v. Andiamo) in mei j.l. een
6-jarige dochter (!) is geveild in de online springpaardenveiling van Mario
Everse en Alan Waldman. Met Carolaine (stokmaat 1.60 m) heeft Melis zijn
rijpaardlijn verder uitgebouwd. Dochter Ravel’s Caravel elite, preferent (1996,
v. Ravel STV, stokmaat 1.63 m) bracht tien nakomelingen, waarvan er één als
veulen bij het KWPN werd geregistreerd en later is overgeschreven naar het
NRPS. Bij het NRPS bracht deze Teravel ster, röntgen, preferent (2000, v.
Gribaldi, stokmaat 1.69 m) drie nakomelingen, waaronder de NRPSgoedgekeurde hengst Sammelis van het Waterhof (2009, v. Spielberg,
Z2-dressuur, 3 nakomelingen). Teravel’s dochter Carina elite, röntgen (2007, v.
Dutch Dormello DDH) is ZZ-Licht dressuur. Maar Teravel bracht ook een Grand
Prix dressuurhengst die in Duitsland (Rheinland) is goedgekeurd: Lord
Lichtenstein (2005, v. Lord Loxley I). En een dochter van Teravel en Rousseau
werd in 2004 veulenkampioen op de Centrale KWPN keuring in Veghel!
Een van de NRPS dochters van Ravel’s Caravel, Caratina elite, röntgen, prest.
sport (2004, v. Rafürstinels) bracht in combinatie met de NRPS-hengst Don

Harry Melis met Fabiene (v. Florencio I uit Carina’s kleindochter Ravel’s
Caravel) met veulen Eveline ster, röntgen, prest.sport (v. Sandreo).
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STOETERIJ DU BOIS

Camyrah du Bois
Jovi een ruin genaamd Don Cara M (2009). Deze is vorig jaar met succes
internationaal op driesterren niveau uitgekomen in de para-dressuur. Twee
volle broers uit Caravel met Dreamcatcher als vader zijn respectievelijk
M-aangespannen en Z2 dressuur. Kleindochter Fabiene (2005 v. Florencio)
bracht een Sandreodochter (2009) die ster, röntgen en prestatie-sport is en
in 2013 een veulen kreeg in combinatie met Sammelis van het Waterhof.
De rijpaardtak van Carina’s stam leeft voort!

HARRY MELIS
Harry Melis: “Het leuke is dat de nafok van Shardon en Carolaine ook telkens tien centimeter groter werd. De paarden uit deze lijn fokken niet ‘terug’.
Het zijn dieren die perfect in de filosofie van het NRPS passen: behoorlijk
wat Arabisch bloed en veel uitstraling, maar toch ruim voldoende maat, bot
en formaat. Kennelijk heb ik steeds de juiste hengsten erbij gekozen en een
beetje geluk gehad. Bij de hengstkeuze ben ik heel kritisch en let op de
details. Een hengst moet iets over hebben, boven het gemiddelde uitsteken
en eventuele zwakke punten van de merrie kunnen compenseren. Ik kijk
ook altijd naar het hoofd, dat moet aanspreken want het karakter is zoals
het hoofd. Door kijken en doen heb ik in de loop van de jaren mijn eigen
weg uitgestippeld in de fokkerij. Carina loopt daar als een soort rode draad
doorheen. We hebben veel plezier met en van Carina gehad. Toen ik goede
nafok had, heb ik haar in 1991 verkocht. Daarna is ze een nieuw leven als
fokmerrie begonnen bij de familie Van den Bosch, die ze ook nog veel
goeds heeft nagelaten. Het was een heel fijn dier om mee om te gaan, een
persoonlijkheid. Ze had een eigen fanclub! Echt een mensenpony. In de
koppel was ze erg dominant, ze ging niet aan de kant voor een ander
paard.” Dat is uiteindelijk Carina’s dood geworden: op haar oude dag heeft
ze in de wei een fatale klap gekregen.

Camilla du Bois
10

Maar toen was ze al achter in de twintig. Op Stoeterij Du Bois in Herwen
fokte de familie Van den Bosch met verschillende NRPS-hengsten nog
zeven ponyveulens uit Carina. Ook bij Van den Bosch begon Carina met een
goedgekeurde ponyhengst: Hachym du Bois (1992, v. Hazies) maar deze is
al snel naar Duitsland verkocht. In 1993 volgde de invloedrijke merrie
Camyrah du Bois keur, preferent, prestatie-fok (v. Condor ox, stokmaat 1.49
m). Uit Cashmirah du Bois keur, prest.sport (1994, v. Idzard) loopt een ster
dochter (2011, v. Leuns Veld’s Winston) Z1-dressuur en Cashmirah’s voorl.
keur dochter Cashyenne (2013, v. Don Carino du Bois) bracht een goedgekeurde hengst in Denemarken: Don Dalegro v. Don Cremello du Bois. De
volgende belangrijke Carinadochter was Camilla du Bois keur, preferent,
prestatie-fok (1995, v. Eduard). Over Camyrah en Camilla verderop meer.
Carishma du Bois voorl. keur, prestatie-fok (1998, v. Idzard) is de moeder
van EK-dressuurpony Charina du Bois ster, prest.-sport (2003, v. Danny Gold,
jammer genoeg geen nakomelingen). Charina’s volle zus en internationale
dressuurpony Cyrana du Bois (2002) heeft o.a. een goedgekeurde zoon in
Duitsland: Milky Way v. FS Mr. Right. Verder bracht Carishma o.a. de
Z2-dressuur ruin El Diego (2006, v. Evanto’s Nieuwmoed) en de veelzijdige
Allstar (2007, v. Anjershof Rocky) die Z2+27 dressuur en Z+5 springen was.
Voor Carina’s dochters vond Van den Bosch de passende hengsten in
Duitsland: Duitse Rijpony’s die zelf meerdere malen en met verschillende
kinderen zijn uitgekomen op Europese kampioenschappen, en een iets
robuuster type vertegenwoordigen dat beter aansloot bij de vraag vanuit de
(internationale) sport. Ook het evenwichtige karakter dat ze veelal inbrachten, combineert goed met de hoog in het bloed staande NRPS-merries. Ook
zorgde Van den Bosch voor meer verspreiding van de creamfactor (vanwege de commerciële palomino- en valkkleur), maar de kleur maakte geen
deel uit van hun fokdoel. Zij zetten in op de sport en de kindvriendelijkheid.
Door gebruik te maken van de Duitse hengsten, kwam de kleur vanzelf naar
ze toe, en bleef zich verspreiden. Zozeer, dat vooral palomino in de wandelgangen ‘de echte Du Bois-kleur’ wordt genoemd. Maar ook in het type
en de rij-eigenschappen hebben de Duitse hengsten zich dusdanig geprofileerd, dat er een typisch ‘Du Bois-type’ pony is ontstaan.

DERDE GENERATIE
Bij de 14 nakomelingen van Camyrah zaten twee belangrijke opvolgers,
Chamaya du Bois keur, prest.sport (1999, v. Dornik B, stokmaat 1.48 m) en
Carice du Bois voorl. keur, preferent (2008, v. Der Harlekin B, stokmaat 1.48
m), plus de goedgekeurde hengst Don Carino du Bois (2004, v. Deinhard B).
Van Don Carino staan 35 nakomeling geregistreerd bij het NRPS, onder
andere de EK dressuurpony en goedgekeurde hengst Don Davino Horsepoint.
Chamaya du Bois heeft via dochter Nikki van de Boxenhof (2005, v.
Napoleon) een kleinzoon die sinds 2019 Z2+40 dressuur op zijn naam heeft

Carenza du Bois
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staan. Leuk detail: Nikki’s vader Napoleon is een van de drie zonen (ze had
geen dochters) van Europees kampioen dressuur 1988 Fleur van de Puye
(v. Ramano).
In de fokkerij zet Chamaya zich door bij Kim Vugts via dochter Callista du
Bois (2010, v. Don Cremello du Bois), en Callista’s volle broer Durello (2011)
is Frans kampioen eventing. Verder heeft Camyrah’s zoon Nadyr du Bois
(2002, v. Nobility) in 2012 EK dressuur gelopen. Drie van haar jongste zonen
(v. Don Cremello) lopen goed in de sport.
Camyrah’s dochter Carice du Bois heeft nog geen dochters, maar is wel de
moeder van drie goedgekeurde hengsten. De NRPS gekeurde Goldstar du
Bois (2012, v. Golden Rock, 23 nakomelingen) is inmiddels gecastreerd en
loopt internationaal dressuur. Cassanova du Bois (2013, v. FS Champion de
Luxe, goedgekeurd WBPR, ster, röntgen en Z1+1 dressuur bij de paarden)
heeft 52 nakomelingen bij het NRPS, en Ducati du Bois (2017, v. Diamond
Touch, inmiddels 11 nakomelingen) is eigendom van Stal ’t Gildeland en zal
komende winter zijn verrichtingsonderzoek doorlopen.

CAMILLA DU BOIS
Camilla du Bois krijgt een hoofdstuk apart. Zij heeft drie goedgekeurde
zonen, twee goedgekeurde kleinzonen via dochters, en twee goedgekeurde
kleinzonen via de mannelijke lijn. Daarnaast hebben vrijwel alle afstammelingen in de sport gepresteerd. Maar minstens zo belangrijk, in dit themanummer over de moederlijnen, zijn natuurlijk haar dochters. Nou die heeft
ze ook!
Het eerste veulen van Camilla was meteen raak: Carenza du Bois ster,
preferent (2000, v. Idzard, stokmaat 1.44 m). Carenza is de moeder van
Casharel du Bois ster, preferent (2004, v. Deinhard B), en Chantella du Bois
keur (2015, v. Don Cremello), die bij Kim Vugts alweer een tweejarige dochter heeft lopen. Maar ze is ook de moeder van Donar du Bois ster, prest.
sport (2006, v. Di Caprio du Bois), een ruin van 1.47 m die Z1+4 dressuur is
bij de paarden. En van zijn volle broer Don Carenzo du Bois (2008), Z2+3
dressuur bij de pony’s. En Carenza heeft dus haar eigen goedgekeurde
zoon: Don Bosco du Bois prest.sport (2010, v. Don Cremello, Z2+2, 7 nakomelingen).
In 2001 werd uit Camilla haar eerste goedgekeurde zoon geboren, dat was
Di Caprio du Bois prestatie-fok (v. FS Don’t Worry, 36 nakomelingen).
Djamaï du Bois (2003, v. Danny Gold, 27 nakomelingen) is de tweede
goedgekeurde zoon, hij heeft Z1 dressuur gelopen tussen de paarden.
Experimenteel heeft Van de Bosch Carenza’s dochter Casharel gedekt met
haar ‘oom’ Djamaï, en daar is onder andere in 2010 de goedgekeurde
hengst Dylano du Bois uit voort gekomen. Dylano heeft één nakomeling
geproduceerd voordat hij naar Engeland werd geëxporteerd, en dat is de
goedgekeurde en succesvolle dressuurponyhengst Davinci (2014, uit
Marouscha keur, preferent, prestatie-fok v. Evanto’s Nieuwmoed). Met Senna
Evers is Davinci momenteel M2 dressuur en staat ten behoeve van zijn
sportcarrière niet ter dekking.
Een volle broer van Dylano du Bois uit 2011, Dior du Bois ster (stokmaat
1.50 m), is Z2+4 dressuur bij de paarden.
Camilla heeft vervolgens de EK-dressuurpony Don Camillo du Bois (2004, v.
Dornik B) grootgebracht, en in 2007 kwam de derde goedgekeurde hengst
ter wereld, Don Castello du Bois (volle broer van Don Camillo). Don Castello
loopt ook internationaal dressuur.
Camilla’s 1.47 m hoge dochter uit 2008, Char du Bois (v. Don Carino), is de
moeder van de 5-jarige goedgekeurde hengst Davinci du Bois (v. Diamond
Touch, tot nu toe 11 nakomelingen bij het NRPS, en bovendien een aantal
in Duitsland geregistreerd). Davinci was afgelopen Hengstenshow de
Kampioen van de Jonge Hengsten en loopt M1 dressuur bij de paarden met
Marjolein van de Bosch. Char heeft daarnaast een 1-jarige dochter lopen,
Carola du Bois. Haar vader Damon du Bois (2015) vertegenwoordigt van

Helemaal ‘Du Bois’ gefokt: de moeder van Davinci du Bois, Char du
Bois (v. Don Carino du Bois uit Camilla) met haar merrieveulen Carola
(2020, v. Damon du Bois). Vierde generatie Carola kan de ponylijn van
Carina weer rechtstreeks voortzetten, en vertegenwoordigt via moeders kant het bloed van Camilla én Camyrah.

Marjolein van den Bosch met de kampioenshengst Davinci du Bois (v.
Diamond Touch uit Char du Bois).

vaders- én moederskant de andere ponystam van Van den Bosch, die
begint met Violetta.
Verder heeft Camilla o.a. nog een Z2-dressuurpony van Don Cremello voortgebracht. En van Camilla’s dochter Carmelina (v. Don Carino) zijn twee volle
zusters (2018 en 2019) bekend met als vader Djemo Durango.
Van Camilla is de opvolging dus beslist verzekerd, en ook Camyrah draagt
in de vrouwelijke lijn haar steentje bij aan het voorzetten van de ponylijn
van de Carina stam.
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