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door Jacquelien van Tartwijk

Stal de Roover omvat naast de eigen

fokmerries opfok voor zo’n dertig

jonge paarden en een insemi-

natie/ET-station. Daarnaast staan er

vijftien merries van derden die in

Strijbeek een veulen krijgen. De

Roover wordt daarbij in alles zo

nodig bijgestaan door zijn dochters,

met name door Christel. “En ook de

kleinkinderen zijn allemaal al erg

betrokken”, vertelt de fokker.

“Jolaris was destijds echt een schot

in de roos. Voordat ik haar kocht

had ik al wel wat met tuigpaarden

gefokt en gereden. Ik kocht Jolaris

ongezien, al had ik haar wel een

paar keer in actie gezien. Ze was

toen zes jaar en ik had drie meiden

die nog pony reden. Zij konden met

haar verder. Jolaris was drachtig van

Concorde en het veulen uit deze combinatie verkocht ik

aan Ad Smolders, de peetoom van Harrie. Op advies van

Jan Schep ben ik destijds de inseminatiecursus gaan doen

en van het één kwam het ander.”

Fokdoel
Sport staat hoog in het vaandel bij De Roover. “Ik wil

bruikbare paarden fokken die op niveau mee kunnen

doen in de sport. Daarbij moet een paard ook mooi zijn,

want ik ga graag naar de keuringen. Met een springpaard

dat goed in elkaar zit en een goede galop en draf heeft,

kun je ook makkelijk werken. Wat betreft het karakter

moeten ze het voor je willen doen en vriendelijk in de

omgang zijn. Daarbij speelt de opfok en opvoeding ook

een grote rol.”

Veulens 
Het eerste veulen dat geboren werd, zag in de tweede

week van maart het levenslicht: Patriot, een zoon Her-

akles en Ulen (v. Niagara), die van moederskant veel tuig-

bloed voert. Ulen bracht al zes internationaal springende

nakomelingen, waaronder Grand Prix-paard Cocq a

Doodle (v. Tolan R). 

Een week later volgde Potjandosie (v. Gullit HBC) uit

Ups a Daisy (v. Mermus R). Laatstgenoemde is een doch-

ter van Jolaris en zij bracht onder meer New Cuba Libre

(v. Namelus R), die in 2018 als hunter werd uitgeroepen

tot Paard van het Jaar in Amerika.

Afgelopen week was het Jillz (v. Namelus R), een nichtje

van Ups a Daisy, die een merrieveulen op de wereld zette

(Piña Colada) en Gold Coast (v. Vingino) bracht de fa-

milie een hengstveulen van Kempinski (Prodex). Gold

Coast is ook de moeder van de aangewezen en nu van

een dekbrevet voorziene Missouri (v. Heathrow).

Bij de hengstenkeuze maakt De Roover vrijwel alleen ge-

bruik van jonge hengsten: “Dan is de genetische vooruit-

gang veel sneller. Het is belangrijk dat een hengst uit een

goede moederlijn komt. Van de jonge hengsten zijn juist

heel veel gegevens van de moeder en familieleden be-

kend. Daarbij ga ik regelmatig kijken bij het verrichtings-

onderzoek”, verklaart hij het gebruik van hengsten als

Heathrow, Jukebox en Kallmar.

ET/ICSI
Hoewel De Roover op zijn bedrijf regelmatig ET voor

derden inzet, gebruikt hij de techniek sporadisch voor

eigen merries. “Vorig jaar hebben we dat een keer gedaan

bij een jonge merrie. Zij is begin dit jaar verkocht voor

de sport en een draagmoeder is drachtig van haar en 

Heathrow. Uiteindelijk is het relatief duur. De laatste

jaren hebben we de veulens, mede door het houden van

een show, vrij goed kunnen verkopen. Dat is nu met de

coronacrisis wel afwachten.”

Bewakingssysteem 
Bij het veulenen vertrouwt De Roover voor een heel

groot deel op zijn ervaring. “Je moet er oog voor hebben.”

Hij maakt wel gebruik van een geboortesingel die een

alarm afgeeft naar zijn telefoon. “Om half twaalf ga ik

altijd kijken en elke nacht maak ik rond drie uur nog een

ronde. Maar het belangrijkste is het moment dat ik ze naar

buiten doe en naar binnen haal. Dan kijk ik naar het uier

en hoe los ze van achteren zijn. Dat geeft mij de meeste

informatie over hoe het staat met een naderende ge-

boorte.”

Voor het veulenen is De Roover voorzichtig met brok

voeren. “Om te voorkomen dat ze een te strak uier krij-

gen. Ze krijgen dan wel voldoende kuilvoer. Na het veu-

lenen krijgen ze wel goed brok bij gevoerd speciaal voor

zogende merries.” Na de geboorte is er ook een wakend

oog voor het veulen. “Ze moeten binnen een uur zijn op-

gedroogd, dat geeft de neurologische ontwikkeling aan.

Verder houd ik in de gaten of het veulen goed drinkt.”

Mooiste moment
Over het mooiste moment hoeft De Roover niet lang na

te denken. “Als ze de eerste keer de wei ingaan. Dan zie

je meteen de uitstraling en ook kun je de manier van be-

wegen al een klein beetje zien. Bij ons gaan ze meestal

meteen de eerste dag naar buiten in de koppel. De merrie

beschermt het veulen dan optimaal en geeft het direct op-

voeding.”

Problemen
Met zoveel veulens per jaar is er veel vreugde. Meestal

gaat het vanzelf, maar er zijn ook wel eens wat proble-

men, zo vertelt De Roover: “Ik heb weleens gehad dat

een veulen niet gedraaid was of dat een beentje terug lag

bij de geboorte. De merrie heeft dan nog geen ontslui-

ting. Op zo’n moment moet je helpen om de baarmoeder

open te maken en het veulen draaien of het andere been-

tje erbij halen. Op de dierenarts wachten, duurt dan vaak

te lang. Gelukkig woont mijn dochter Christel naast me

en komt ze me helpen als het nodig is.” Momenteel

maakt Christel als docent paardenhouderij filmpjes van

voor, tijdens en na de geboorte van een veulen voor haar

leerlingen. 

Fokkerssucces
Het succes bestrijkt al een hele lijst. Tot nu toe zijn er

120 rijpaarden gefokt waarvan er op dit moment 76 zes

jaar of ouder zijn. 28 merries zijn ster of voeren een

hoger predicaat, 37 fokproducten springen op 1,30 m-

niveau of hoger en het lijstje telt ook al een aantal goed-

gekeurde hengsten. Het betreft Gullit HBC (KWPN),

New Cuba Libre (NRPS), Within Temptation (Zangers-

heide) en de aangewezen hengst Missouri, die door de

coronacrisis ook een dekbrevet heeft. Maar wat is dan

het mooiste? De Roover: “Ik denk toch wel de goedkeu-

ring van Gullit die het ook goed doet in de sport, de

Amerikaanse titel voor New Cuba Libre, maar ook het

nationaal reservekampioenschap van de Hardwell-zoon

New Flash.”

Toekomstige doelen
Er blijven zeker wensen: “Ik hoop nog een paar 1,60 m-

paarden te fokken en goedgekeurde hengsten”, aldus De

Roover.

Fokkersgeluk Hans de Roover start met Jolaris
‘Een veulen voor het eerst in de wei is het mooiste wat er is’

STRIJBEEK – Rond 2005 maakte Hans de Roover van zijn

grote hobby paarden, wat naast de varkenshouderij al wel

de tweede tak was op zijn bedrijf, zijn beroep. Zijn fokkers-

geluk begon met de aankoop van de legendarische Nimmer-

dor-dochter Jolaris. Met haar werd een succesvolle

springpaardenfokkerij opgezet, die door de jaren heen uit-

gebreid werd met een aantal merries uit andere foklijnen.

De eerste vier veulens hebben zich inmiddels gemeld en het

totaal zal – als alles goed gaat – uitkomen op vijftien. Alle-

maal uit zelfgefokte merries. Het eerste veulen dit seizoen op Stal De Roover is Patriot,
een zoon van Herakles en Ulen (v. Niagara). 

Fokkers-
vreugde

Springen

Merrie     predicaten   drachtig/veulen van
-Ulen (Niagara x Harmonie) sport (spr)-pref-prest Herakles
-Ups a Daisy (Mermus R x Nimmerdor) keur-pref-prest Gullit HBC
-Jillz ( Namelus R x Mermus R) ster Kallas
-Gold Coast (Vingino x Quick Star) Kempinski
-Iphonie (Biscayo x Mermus R) Gullit HBC (5 april)
-Virginity (Mermus R x Nimmerdor) ster-pref-prest Heathrow (17 april)
-Dolaris (Cantos x Concorde) ster Jukebox (22 april)
-Symphonie (Mermus R x Nimmerdor) ster-pref-prest Kallas (27 april)
-La Larda (Gullit HBC x Sir Oldenburg) ster Kallmar VDL (5 mei)
-Geneve (Tolan R x Nimmerdor) keur Jukebox (9 mei)
-Katophonie (Gullit HBC x Vingino) keur Heathrow (ET 14 mei)
-Kiekeboe (Freedom x Tolan R) keur Gaspahr (29 mei)
-Kolaris (Freedom x Cantos) keur Kensington (1 juni)
-Elarda (Sir Oldenburg x Cambridge Cole) ster Gullit HBC (8 juni)
-Enjoy (Cantos x Corrado) keur Heathrow (11 juni)

Dubbel fokkersvreugde brengt de verwachtingsvolle Potjan-
dosie. Zowel vader Gullit HBC als moeder Ups a Daisy (v.
Mermus R) werden ook door Hans de Roover gefokt. 


