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De merrieli jn
van Irene

Afgelopen zomer zijn er twee pony stammoeders gehuldigd als NRPS-Boegbeeld. Maar er zijn meer 

ponymerries die aanspraak kunnen maken op deze eretitel. Irene bijvoorbeeld, heeft het NRPS maar 

twee dochters nagelaten, maar dat zijn me er ook twee...

Irene werd geboren in 1978 bij de fokker F.A.C. van Koeckhoven uit 
Hoofddorp, en is gemeten op 1.40 m. In totaal heeft zij dertien veulens 

grootgebracht, maar de andere elf zijn geregistreerd bij het Welsh stamboek, 
waar zij zelf ook als veulen is ingeschreven. Opmerkelijk is dat Irene tien 
dochters en slechts drie zonen heeft voortgebracht. 
Irene’s moeder is de bruine NRPS-merrie Esmeralda (1973, v. Polyus ox, m. 
Welsh-B v. Hirgan Fach Cream Boy x Fayre Jester, ook gefokt door F.A.C. 
Koeckhoven). 
Irene’s vader is de Arabisch volbloed Ashkar ox, ooit in eigendom van oud-
NRPS-bestuurslid mevr. Joan de Mars. 

De twee dochters van Irene die bij het NRPS zijn ingeschreven, zijn de volle 
zussen Lenie van de Steegeind (1992) en Anne van Klaverborch (1994), 
beide gefokt door J. van Driel in St. Oedenrode.
Zij hebben elk hun eigen stempel gedrukt op de NRPS-ponyfokkerij. 
Opmerkelijk is dat Lenie zich alleen in de vrouwelijke lijn heeft doorgezet, 
terwijl Anne vier goedgekeurde zonen en een goedgekeurde kleinzoon 
heeft gebracht, naast een aantal dochters van bovengemiddelde kwaliteit, 
die veelal in de sport zijn uitgebracht en waar tot dusver maar beperkt mee 
is gefokt. 

TAKE IT EASY
De vader van Lenie (stokmaat 1.45 m) en Anne (stokmaat 1.40 m) is 
Kooihûster Teake, ook bekend als Take it Easy. Deze hengst is de enige pony 
die aan zowel het EK springen (1997 met Ellen van Bussel, NL) als het EK 

dressuur (2005 met Pauline Leclerq, FRA) heeft deelgenomen. Direct na het 
EK springen kocht John Whitaker de hengst voor zijn zoon Robert. Drie jaar 
later verhuisde Teake naar Frankrijk, waar hij werd omgeschoold naar dres-
suur en ook, via Syndicat Linaro, voor de dekdienst werd ingezet. Naast vele 
goede sportnakomelingen heeft Teake in Frankrijk zes goedgekeurde zonen, 
in Nederland was zijn zoon Kanjer Thore goedgekeurd bij het NRPS. Toen 
Teake in 2020 overleed, was hij 32 jaar.

ANNE 
De keur, preferente prestatie-fok merrie Anne heeft haar stalnaam Van 
Klaverborch gekregen van haar vorige eigenaar Jaap Spakman uit Holten. Bij 
de familie Spakman heeft Anne onder andere drie goedgekeurde zonen en 
drie prestatie-sport dochters grootgebracht. En in 2011, 2012 en 2013 
schonk ze haar laatste eigenaar Liesbeth Bonder in Bergambacht nog een 
goedgekeurde zoon en twee dochters. Oktober 2015 is Anne op 21-jarige 
leeftijd overleden. Ze behaalde op jonge leeftijd 85 punten voor haar ABOP, 
en is in B-springen en B-dressuur uitgebracht. Daarna is ze alleen ingezet 
als fokmerrie, en bewijst via haar nafok dat ze over goede prestatiegenen 
heeft beschikt en deze ook doorgaf.

DOCHTERS VAN ANNE
Van de twaalf nakomelingen van Anne, hebben maar liefst vier zonen en drie 
dochters het prestatie-sport predicaat behaald! De oudste dochter van Anne, 
Kadanza van Klaverborch prest.sport (1998, v. King Kadanz), is een C-pony met 
stokmaat 136,5 cm. Haar hoogste sportstand is Z+40 springen, maar dat komt 

Anne van Klaverborch met Kalido II Khavanne van Klaverborch
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omdat ze bij de KNHS na 40 winstpunten niet verder meer tellen… Met verschillende jonge 
ruitertjes, onder wie Niels Bulthuis, heeft Kadanza de sterren van de hemel gesprongen 
en tot op hoge leeftijd is ze nog actief geweest als schoolmeester voor het zoontje van 
de Braziliaanse internationale springruiter Luiz Felipe Azevedo. Met Kadanza is niet gefokt.
De volgende dochter is Khavanne van Klaverborch keur, prest.sport (2001, v. Khadiboj 
van Klaverborch), stokmaat 1.44 m. Khavanne was ZZ-springen, maar heeft ook een 
waardevolle bijdrage geleverd aan de fokkerij. Haar eerste veulen was meteen raak: 
Zodianne van de Doevenbree (2006, v. Zodiak) werd als 4-jarige stermerrie verkocht aan 
de familie Whitaker en heeft van 2014 tot 2019 internationaal op het hoogste niveau 
gesprongen voor Groot-Brittannië. Zodianne’s eerste en enige veulen Donna van de 
Doevenbree (v. Kierow van Klaverboch) werd in 2010 Nationaal veulenkampioen, maar 
is kort daarna overleden. Van 2012 toto 2020 heeft Jaap Spakman nog vijf nakomelin-
gen van Khavanne ter wereld zien komen, waaronder twee volle broers met Merlijn van 
den Bisschop als vader, die nu 4 en 3 jaar oud zijn.
Ook met de 1.44 m hoge Bajara van Klaverborch ster (2003, v. de Shagya-Arabier Brokat) 
heeft Jaap Spakman een aantal veulens gefokt, en ook met deze merrie heeft hij wat 
geëxperimenteerd bij de hengstkeuze. Zo is Britt van Klaverborch (2009, stm. 1.46 m) 
een dochter van de niet-gekeurde ponyhengst King Kalido B (Kalido van Klaverborch x 
Guidam x Silvio I, Hannoveraanse Isgilde-stam) en daar fokte hij weer een merrie uit, 
Bettina van Klaverborch (2014, v. Quettino de Florys = Kantje’s Ronaldo x Lombard x 
Bajar). De jongste zoon van Bajara, Rolex van Klaverborch ster, röntgen (2014, v. Rory 
Rolex Connemara) is goedgekeurd bij het EASP.

NAAR BERGAMBACHT
In 2011 kocht Liesbeth Bonder de toen 6-jarige volle zus van Khavanne, genaamd Khavanne 
II van Klaverborch (stm. 1.45 m). Deze ster, en later prestatie-sport merrie had bij Spakman 
uitsluitend in het land gelopen, en haar actieve leven begon dus eigenlijk in Bergambacht. 
Liesbeth fokte er drie veulens mee, waarvan de oudste Navarro BR (2015, stm. 1.43 m, v. 
Nightfever II) tot 2020 actief is geweest in springen, dressuur en SGW. Zijn halfzus Anna BR 
is als tweejarige overleden, zijn halfbroer Red Devil (v. Rowan) is net 3 jaar.
Omdat Liesbeth zich toelegt op de fokkerij van springpony’s, greep ze de kans die zich 
voordeed, om Anne van Klaverborch over te nemen, met beide handen aan. Liesbeth 
fokte nog drie veulens uit de bewezen fokmerrie, daaronder de goedgekeurde hengst 
Kyoto BR (2012, stm. 1.44 m, v. Kierow van Klaverborch), van wie hier vijf nakomelingen 
geregistreerd staan en die in 2020 naar China is verkocht voor de springsport. De car-
rière van zijn halfzus Anouska BR ster (2013, stm. 1.45 m, v. Krachtpatser) heeft een 
andere wending gekregen: zij loopt in het tweespan, niveau M dressuur.

GOEDGEKEURDE ZONEN
De eerste, bekendste en meest gebruikte zoon van Anne is Kasanova van Klaverborch 
(1999, stm. 1.46 m, v. King Kadanz). Ook hij heeft zich inmiddels dubbel en dwars 

bewezen. Eerst in de sport (hij heeft internationaal gesprongen) 
en daarna via zijn afstammelingen. Een van zijn bekendste 
dochters is Merlyn du Vi prestatie-sport (mv. Sjapoer ox x Apollo, 
stam van NRPS-Boegbeeld Oronia). Een bekende, succesvolle 
fokmerrie is Nationaal kampioen 2010 Amira “S” keur (mv. 
Highlight x Netron ox). Andere prestatie-sport dochters van 
Kasanova zijn Kelly B (mv. Kenaf x Elegant, stam van Corinda x 
AA), Messi du Vi ster, röntgen (mv. Country x Candy Surprice, 
stam van Oronia) en Marinka ster (mv. Idzard x Oldert’s 
Fastwind, stam van Oldert’s Karola). Bovendien dekt Kasanova 
sinds 2017 bij paardenmelkerij Equi Center van Jaap en Mirjam 
Bekkers in St. Oedenrode, waardoor zijn nafok qua aantal 
sindsdien ook een grote vlucht heeft genomen: tot dusver staan 
van de kindvriendelijke allround ponyhengst 135 nakomelingen 

Zodianne van de Doevenbree met Donna

Kasanova van Klaverborch

Kalido
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lijn van Irene én Carina. Net als haar moeder trok Karina vanaf veulen alle 
aandacht met haar baldadige optreden en indrukwekkende uitstraling. 
Echter op 3-jarige leeftijd was er van brutaal gedrag niets meer te merken. 
Karina kwam zo uit de wei naar de thuisinspectie en draafde haar ronden 
beheerst, maar met veel uitdrukking aan de hand van een meisje, en werd 
vlot ster. Ze werd verkocht aan Piet van Oostrom. Die dekte Karina met FS 
Clarimo en daar kwam meteen een merrieveulen uit, dat op de jongstleden 
Late Veulenkeuring bij haar presentatie geen twijfel liet bestaan over wie 
haar moeder en grootmoeder zijn. Karina werd voorlopig keur. Wat ze onder 
het zadel gaat presteren, is iets om naar uit te kijken!

MAARTJE
Maartje van de Steegeind was als veulen kampioen in Lunteren (2001). Ze 
is keur en heeft het prestatie-sport predicaat behaald in de springsport 
(klasse ZZ). Wil van Vlijmen verkocht haar aan Noor van der Bunt in 
Ugchelen en zij heeft er vier merries en een hengst (ruin) mee gefokt. De 
eerste, Kyra van de Keienberg ster, prest.sport (2006) heeft King Kadanz als 
vader. Haar predicaat behaalde ze in dressuur (Z1+3). Ze heeft een zoon en 
(nog) geen dochters gebracht. In 2015, 2016, 2017 en 2018 werden drie 
zussen en een broer geboren met als vader Nightfever II. Hiervan is Night’s 
Watcher van de Keienberg afgelopen zomer voorlopig keur geworden met 
haar eerste veulen, het hengstje Mr. Blue Sky (v. Nieuwmoed’s Milord) aan 
de voet. Inmiddels is Maartje verkocht en zij heeft afgelopen zomer een 
hengstveulen gekregen (v. Ducati du Bois). Spannend, wat ze de fokkerij bij 
haar nieuwe eigenaresse nog weer gaat brengen.

geregistreerd en daarvan zijn er 88 geboren in 2018 of later. Daar kunnen 
we dus zeker in de toekomst ook nog de nodige sport- en fokkerijsucces-
sen van verwachten.
De andere goedgekeurde zonen die Spakman uit Anne fokte, zijn Kalido 
(2000, 16 nakomelingen) en Kalido II van Klaverborch (2006, 8 nakomelin-
gen). Zij en hun volle broers Kalido III prest. sport (2007) en Kalido IV (2009) 
hebben Khadiboj van Klaverborch als vader. De oudste goedgekeurde Kalido 
heeft internationaal gesprongen, en zijn goedgekeurde broer is ZZ met wp. 

LENIE 
Lenie kreeg haar stalnaam Van de Steegeind toen ze eigendom werd van 
Wil van Vlijmen in Lith. Lenie keur, preferent heeft zelf in de sport gelopen 
met als hoogste stand L1+9 en L+5, en in NRPS-verband vier nakomelingen 
gebracht: een hengstveulen van Zino ox (1996) en een hengst- en twee 
merrieveulens met als vader Isarco keur, preferent, prestatie-sport & fok. 
Deze inmiddels bewezen hengst werd gefokt door F. van Katwijk uit Volkel 
en kreeg als dekhengst bekendheid nadat hij eigendom was geworden van 
Wil van Vlijmen. 
De combinatie van Lenie met Isarco paste perfect, zoals blijkt uit de suc-
cesvolle zussen Marieke van de Steegeind ster (1998) en Maartje van de 
Steegeind keur, prest.sport (2001). 
Marieke van de Steegeind (stokmaat 1.47 m) bracht vier dochters en twee 
zonen. De zonen hebben zich in de sport bewezen: Winnetou (2002, v. 
Wester Aikema’s Nando) heeft als hoogste sportstand Z2+13 dressuur en 
Freedom (2004, v. FS Harry Potter) was Z+4 springen. Van de dochters is 
Koko Kadanz ster de interessantste. Deze 1.47 m hoge merrie met als vader 
King Kadanz werd gefokt door I. van der Meer uit Evertsoord, en als 3-jarige 
verkocht aan Harry Melis in Gemert. Koko Kadanz is kort uitgebracht in dres-
suur en springen, en heeft de fokkerij tot nu toe verrijkt met één dochter, 
Keramie. Maar dat was dan ook een echte ‘binnenkomer’. 

KERAMIE
Topfokker Melis bewijst opvallend vaak dat hij bij de hengstkeuze een neus 
heeft voor de juiste combi. Voor Koko Kadanz koos hij de toen al 26-jarige 
Nucari (v. Nut ox, m. Carina keur, preferent, prestatie sport&fok), omdat hij 
het bloed van zijn NRPS-Boegbeeld Carina aan haar wilde koppelen. In 
2010 werd Keramie geboren. Meteen als veulen werd zij keuringskampioen, 
later behaalde ze haar ABOP en werd keur. Een opvallend veulen met op 
jonge leeftijd al een stoere kap, die zich nadrukkelijk wist te presenteren. 
Melis dekte haar onder andere met Du Bois-hengsten, bij Van den Bosch 
gefokt uit de stam van Carina, en de jongste, Pleun (v. Davinci du Bois) is 
van dit jaar. De eerste (2015) was een sterruin van Di Caprio du Bois. En zijn 
volle zus Karina voorl.keur uit 2017 is een ware vertegenwoordigster van de 

Lenie van de Steegeind met Maartje van de Steegeind

Koko Kadanz met Keramie Karina
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