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Boegbeeld Oronia
In navolging van Kanshebber krijgen nu ook twee pony stammoeders de eretitel NRPS Boegbeeld. 

Met een lange, zeer goed presterende ponylijn en een iets kortere, maar internationaal presterende 

rijpaardlijn heeft Oronia een ontzaglijke bijdrage geleverd aan de NRPS-fokkerij.

Een pony moet uiteraard ook de kansen krijgen, en die hebben Oronia 
en haar afstammelingen niet alleen gekregen maar ook benut! Weinig 

merries hebben zoveel generaties goed presterende nafok met top karak-
ters voortgebracht. Oronia (1973, v. Kebir II ox) is zelf keur, preferent en 
prestatie-sport. De afstamming van Oronia’s moeder Miriam is jammer 
genoeg niet geregistreerd, maar zij kon erg goed springen, en was qua type 
te vergelijken met Welsh B of C. Hier is duidelijk de invloed van de moeder-
lijn cruciaal, want er zijn met een groot aantal zeer uiteenlopende hengsten 
telkens opnieuw top sportpony’s én sportpaarden uit gefokt.

ORONIA
Oronia zelf was de eerste preferente merrie van het NRPS. Zij werd geboren 
bij J. Blankenvoorde in Luttenberg. Van 1976 tot 1986 fokte eigenaar Johan 

Verschoor uit Nijverdal er acht veulens mee. Meteen (en alleen) de eerste 
drie waren merries: 1976 Monique keur, preferent, prestatie sport&fok (v. 
Apollo), 1977 Naronie keur (v. Apollo) en 1980 Radna ster, prest.sport (v. 
Branco ox). 
Radna bracht als 3-jarige een hengstveulen, Happy Boy (1983, v. Henri), en 
heeft daarna goed in de sport gelopen. Meer is er van deze merrie niet 
bekend. 
Naronie, de volle zus van Monique, heeft haar steentje bijgedragen aan de 
fokkerij via haar dochters Azize (1985, 1.44 m) en Acharin (1980, 1.52m), 
volle zusters met als vader Mufaq ox, en hun halfzus Nairobi (2002, v. 
Kenaf). Jammer genoeg is deze tak doodgelopen. De nakomelingen zijn 
veelal de sport in gegaan en er is te weinig mee gefokt. Er zat zeker pres-
tatie in. Azize is de moeder van de goedgekeurde ponyhengst Prins Alwin 
(v. Prins Abdullah Nomar vh Oosterveld ox) die Z+12 springen bij de pony’s 
en Z1+2 dressuur bij de paarden was. Van de imposante Acharin ster, 
prestatie-fok hebben twee dochters en een zoon, alle drie van King Kadanz, 
Z of hoger gelopen: Melanie B ZZ+19 springen en M+2 eventing, Baukje B 
Z+5 springen, en King Mufaq B heeft in 2008 internationaal gesprongen. 

DE ERFENIS VAN MONIQUE
Monique heeft zich bij de familie Veldmate kunnen ontpoppen als een 
meer dan waardige opvolgster van haar moeder. De fokkerij van Veldmate 
is begonnen toen de broers André, Raymond en Richard uit de pony’s 
gegroeid waren, en hun vader de 1.42 m hoge Monique in 1980 voor het 
eerst naar de hengst bracht. Op de keuring werd Monique in 1983 
Nationaal kampioen van de 3-jarige en oudere, en ze heeft in totaal veer-
tien veulens gebracht van verschillende Arabisch volbloed en halfbloed 
hengsten. Daarvan heeft, voor zover bekend, zeker de helft Z of hoger 
gelopen in de spring-, dressuur- of eventingsport.Oronia

Monique Mubara
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De allereerste dochter van Monique was Pandora ster, prest.sport (1981, v. 
Henri), zij was Z-springen + wp met Maaike Klomp. 
De ruin Amon (1985, v. Aron) was Z-springen+wp met Herma Korenromp, en 
zijn een jaar jongere volle broer was Z-dressuur+wp met Marloes van 
Olphen. Hun volle zus Monroe du Vi (1997) was M+2 springen.
De merrie Mashad (1988, v. Mufaq ox) was zelf in dressuur Z2+8 en twee 
van haar vier kinderen liepen M2 dressuur. 
De ruin Nadym (1989, v. Nimb ox) heeft internationaal gesprongen met de 
Oostenrijkse amazone Jennifer Goellner en leeft nog: hij is nu 32 jaar!
De Henri-dochter Monri du Vi ster (1993) was M1+10 dressuur en L+12 
springen. Haar 1.54 m hoge zoon van Zodiak was Z1+7 dressuur bij de 
pony’s.

Ook de uitzonderlijk hoge ABOP-score van Mubara keur; pref; prest.
sport&fok (v. Mufaq ox) telde destijds mee voor het prestatie-fok predicaat 
van Monique. Mubara is verkocht aan de familie Staring in Herwen, die er 
zeven veulens uit fokte. Twee volle broers v. Condor ox werden goedge-
keurd: Chazizz (1993) 15 nakomelingen en Chayouri (1994) 5 nakomelin-
gen, en Chayouri heeft internationaal gesprongen. Hun volle zus Muchajza 
heeft de lijn voortgezet via drie volle zusters v. Ismar: Miss You, Joica en Iris. 
Die hebben op hun beurt dochters en kleindochters die nog jong genoeg 
zijn om voor vrouwelijk nageslacht te zorgen! Dochter Miss Alinda (2007, v. 
Aladin) is daarbij Z+16 springen. 

Monique’s dochter Manuque (1983, v. Mufaq ox) was M springen+ wp, 
maar is verongelukt. Haar rol in de fokkerij is van grote betekenis. Milan du 
Vi keur, prestatie-sport (1994, v. Sjapoer ox) was Z springen+wp met Wendy 
Ligtenberg en is moeder van de onvergetelijke Merlyn du Vi prest.sport 
(2003, v. Kasanova van Klaverborch), die helaas in 2013 is overleden, maar 
nog wel de twee toppony’s heeft voortgebracht waarmee Anne en Emma 
Veldmate momenteel prijzen winnen in het Z-springen. En het verhaal van 
de allerlaatste dochter van Monique, de EK-pony Montignac du Vi (1998, 
v. Zorba du Vi) is ook apart. Verderop meer over Manuque, Milan en 
Montignac.

FAMILIE VELDMATE
De broers Veldmate hebben de fokkerij geleidelijk van hun vader overgeno-
men en zijn erin doorgegroeid. André Veldmate: “Toen we begonnen, 
gebruikten we veel meer Arabisch volbloedhengsten. Er waren toen veel 
meer goede volbloeds die prestatiebloed doorgaven en we keken zelf ook 
meer naar het mooie plaatje. Ik weet nog wel hoe we onder de indruk 
waren van Mufaq, hoe die zichzelf presenteerde op de hengstenshow hier 
in Luttenberg in de manege. Nu kijken we meer naar de sportieve eigen-
schappen van een hengst, en wat er aan sport achter zit. Ik blijf het prach-
tig mooi vinden om zoveel mogelijk informatie van de voorouders boven 
water te krijgen, en te kijken tot hoever je terug kunt gaan in de moederlijn. 
Zo kiezen we de hengsten uit bij onze merries. Wel hebben we vanaf het 
begin ook vaak jonge, veelbelovende maar nog niet bewezen hengsten 
gebruikt, en dat doe ik nog steeds graag. Ik ga niet bij een hengst dekken 
omdat die op dat moment populair is, maar omdat ik denk dat hij wat toe 
kan voegen aan onze fokkerij. Zo waren wij ook een van de eersten die 
destijds de pony’s met Zodiak dekten. Van een jonge hengst weet je nog 
niet veel, kunt alleen zien of hij mooi is en mooi loopt, en dan volg je je 
gevoel. Tegenwoordig kijken we ook echt naar de moeders van de hengst.” 

Het fokdoel van de familie Veldmate is altijd de topsport. “Of een veulen het 
later ook daadwerkelijk gaat doen, is afhankelijk van verschillende factoren. 
Daar ben je zelf niet bij. Maar je fokt nooit voor minder dan de top. Je moet 
beginnen met een goede merrie, en er ook vertrouwen in houden als de 

nafok er een keer niet op lijkt. Je hoort fokkers wel eens zeggen: ‘uit die lijn 
heb ik niets meer over, ik heb alles weggedaan’. Maar een minder veulen 
kan ook door een verkeerde hengstkeuze komen, of het kan zijn dat een 
laatrijp dier achteraf toch blijkt te voldoen. Je moet blijven geloven in je 
eigen fokkerij. Een goed karakter is bij ons het eerste criterium. Een paard 
of pony kan nog zoveel talent hebben, maar als hij niet voor je wil werken, 
komt het er niet uit. Een dier met iets minder talent en een super karakter 
zal in de sport uiteindelijk verder komen. Daarnaast moet een paard of pony 
een mooi en functioneel exterieur hebben met veel hardheid en uitstraling, 
en beschikken over een groot atletisch vermogen. Naar mijn mening moet 
een springpaard ook kunnen lopen en een dressuurpaard moet een 
sprongetje kunnen en willen maken.”

MANUQUE
De visie van Veldmate werpt nog altijd zijn vruchten af, zo blijkt o.a. uit de 
nafok van Manuque. Met haar dochter Mandy du Vi ster, preferent (1995, 
stokmaat 1,48 m v. Candy Surprice) zijn ze een rijpaardtak begonnen die 
onder meer al twee internationale eventingpaarden en een internationaal 
springpaard heeft opgeleverd. Een zoon van Mandy, Zembla du Vi (1998, v. 
Zodiak) van 1.55 m is ZZ+1 springen bij de pony’s, en zijn halfbroer Baroque 
du Vi (2000, v. Bachelor NH) is naar Engeland verkocht en is van 2009 tot 
2015 uitgekomen tot op driesterren niveau eventing. 
Baroque’s volle zus Mundi du Vi ster bereikte de stokmaat van 1.65 m. 
Haar dochter Mulan du Vi röntgen, prest.sport (2005, 1.64 m, v. Contendro 
II) was ZZ+I en heeft twee zonen die in de sport lopen (de oudste in 
Zweden). Mulan’s zus Merci du Vi ster, röntgen (2010 v. Clinton II) bracht in 

Babaloub du Vi

Mandy du Vi met het latere driesterren eventingpaard Baroque du Vi.
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2014 het internationale springpaard Chaplin du Vi 
(v. Chellsini Z). In 2019 was Chaplin kampioen van 
de 5-jarigen en afgelopen jaar is hij uitgekomen 
in het 1.35 m met Aydan Killeen (Ierland). Heel 
interessant is ook Merci’s merrieveulen van dit 
jaar, Moonlight Geykes: de vader is Air Force WM. 
Het derde kind van Mundi is het internationale 
eventingpaard Quanti du Vi (2011, v. Quality Time), 
die naar Engeland is verkocht. 
Een volle zus van Mundy en Baroque, Monday 
du Vi ster (2002, 1.68 m) is de moeder van de 
AES gekeurde Babaloub du Vi (2007, 1.73 m, v. 
Babalouba). Babaloub heeft Z1 dressuur en 
L-springen gelopen en heeft 16 nakomelingen.
De laatste van Manuque is weer een pony: Manu 
du Vi ster, preferent (2003, 1.47 m, v. Country). 
Haar dochter Messi du Vi ster, röntgen, prest.sport 
(2011, 1.47 m, v. Kasanova van Klaverborch) is 
Z-springen+3 en haar halfbroer Kappa du Vi ster, 
prest.sport (v. Krachtpatser) is Z-springen en loopt 
in Engeland. Oudste dochter Monchau du Vi keur 
(2008, 1.48 m v. Zimba van de IJsseldijk) is 
M-springen, dus als ze nog even doorzet en naar 
Z promoveert, wordt Manu prestatie-fokmerrie. 
Bovendien zijn van Manu in 2019 en 2021 mer-
rieveulens geboren (v. Fergie en v. Messenger van 
de Koetsiershoeve), en in 2018 een kleindochter 
(v. Kyoto B.R. uit Monchau) dus ook de ponytak 
van Oronia’s stam kan nog steeds groeien! 
Verder heeft een achterkleinzoon van Manuque (via 
dochter Minoque 1990 v. Alfred en haar dochter 
Moniek 1998 v. Elegant) van 2015 tot 2018 interna-
tionaal gesprongen: Carlos (2003, v. Country)

MILAN DU VI
Milan du Vi heeft voornamelijk in de sport gelo-
pen, maar is ook de moeder van Merlyn du Vi 

(2003, v. Kasanova van Klaverborch). De super kinderpony Merlyn werd opgeleid door Rowie Lokate 
(die 10 jaar was toen ze daarmee begon) en was als op 7-jarige leeftijd al Z-springen en prestatie-
sportmerrie. Daarmee was ze de vierde prestatiemerrie op rij in de ponylijn. Na haar sportcarrière heeft 
ze drie hengstveulens gebracht. Ontzettend jammer dat ze op haar tiende al overleden is zonder een 
merrie na te laten. Wel weer mooi is dat haar zonen Zappa du Vi prest.sport (2008, v. Zimba van de 
IJsseldijk) en Wikipedia du Vi prest.sport (2012, veulenkampioen Overijssel, v. Woodstock) allebei Z 
springen+wp met de tweelingdochters van André Veldmate. In dressuur stonden ze vorig jaar op 
L1+14 (Zappa) en M1+2 (Wiki), en ze zijn onlangs voor het eerst in L-eventing gestart. Zappa en Wiki 
zijn dus de vijfde generatie prestatie sportpony’s uit de stam van Oronia! 
Toen Merlyn stierf na de geboorte van haar derde veulen Willem Alexander du Vi (v. Woodstock, 
verkocht en uit het oog verloren), is haar moeder Merlin direct weer naar Kasanova van Klaverborch 
gebracht. Dit leverde niet het gewenste merrieveulen op, maar de ruin Kaká du Vi (1.46 m, als 
4-jarige B-+11 dressuur en B+7 springen met Josja Gunnink, daarna export naar België waar hij met 
succes in dressuur en springen wordt uitgebracht). 

MONTIGNAC DU VI
Montignac du Vi prest.sport is de laatste rechtstreekse dochter van Monique. Haar vader Zorba du Vi 
prest.sport (1993, Zodiak x Mufaq ox x Hamad ox) is ook een fokproduct van Veldmate, maar uit hun 
andere stam. Zorba was in 2007 Nederlands kampioen DE-ZZ met Daisy Engbers, en is verkocht naar 
Noorwegen. Met Synne Ljosland heeft hij internationaal 1.35 m gesprongen. Zorba was geen goed-
gekeurde hengst en daarom is zijn enige nakomeling Montignac destijds geregistreerd in het Register 
B. Maar wat een toppony! Ze heeft internationaal eventing, ZZ-springen en M2 dressuur gelopen. In 
2012 was ze Gelders kampioen Z-eventing met Gerdine Frens. Het jaar daarop werden ze vierde op 
het NK en heeft deze combinatie deelgenomen aan het EK Eventing in Arezzo. Na haar sportcarrière 
kwam Montignac terug bij Veldmate, en werd in 2014 gedekt met Kanshebber. Het merrieveulen dat 
daaruit werd geboren, Mignon du Vi röntgen, was veulenkampioen van Overijssel en bracht in 2019 
meteen een merrieveulen: For Surprice du Vi. Om maar even in de traditie te blijven, is de vader For 
You du Vi een niet-gekeurde hengst uit de fokkerij van de familie Veldmate. De rijpaardfokkerij, wel te 
verstaan. De vader van For You du Vi (2016) is For Romance I, moeder Okay Deluxe ster, prest.sport 
is een dochter van Babaloub du Vi uit Oasis keur (Fidertanz x Bachelor NH x Amethist x Arragon ox). 
Met deze rijpaard stam fokken de zus en zwager van de broers Veldmate. 
Na Mignon bracht Montignac nog drie pony hengstveulens, v. Kasanova van Klaverborch, v. 
Stopelholms Jumper en v. Geronimo Z.

André Veldmate kent de kracht van zijn stam en weet hoe belangrijk de inbreng van de moederlijn 
is, maar waardeert ook de gunstige invloed van het Arabisch bloed, en dan met name dat van Noran 
ox: “De Arabisch volbloed Noran komt, vooral door zijn kleinzoon Ismaël ox en zijn zoon Kebir II ox, 
voor in de pedigree van veel NRPS prestatiepony’s. De beroemde Rex de Robber (vanwege zijn intel-
ligentie ook wel genoemd ‘De Professor’) was een rechtstreekse zoon van Noran ox. Een simpele 
berekening geeft aan dat in onze stammoeder Monique, kleindochter van zowel Ismaël als Kebir II, 
al bijna 20% Noranbloed zit.”

Vijfde generatie prestatiepony’s Zappa (boven 
met Anne Veldmate) en Wikipedia (onder 
met Emma Veldmate). Montignac du Vi
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