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Van der Leest met zijn favoriete fokproduct van dit moment, de 2-jarige Next Level 
Leipheimer. Zoon van Leipheimer van ‘t Verahof uit de 2* eventingmerrie 3 Times a Lady 
(Roven xx x Faram x Zeoliet x Legaat x Lucky Boy xx).

Eventers fokken
met prestatiebloed

Een eventer kun je niet fokken?? René van der Leest is ervan overtuigd dat je met de juiste 

combinatie van ouderdieren je doel kunt bereiken. Op 8 maart is zijn hengst Nearly Perfect de la 

Brasserie bij het NRPS goedgekeurd, en deze is helemaal gefokt volgens de filosofie van Dutch 

Eventing Stables.

René van der Leest is samen met aandeelhouders Joris den Brabander en Raymond Bos 
eigenaar van Dutch Eventing Stables in Putten. “We zien dat de eventing sport nationaal 

enorm in opmars is, dat betekent dat er steeds meer vraag zal komen naar goede eventing 
paarden. Iets waar we natuurlijk allemaal goed gebruik van kunnen maken. Dutch Eventing 
Stables wil graag een fundamentele bijdrage leveren aan het fokken van top eventers, en geta-
lenteerde ruiters ondersteunen in het ontwikkelen van een topsportcarrière. Daarnaast willen we 
graag de eventingfokkerij maximaal stimuleren. Dit doen we door hengstenshows te organiseren, 
keuringen te initiëren en voor fokkers acties te ondernemen om de afzet te bevorderen.”

ACHTERGROND
René van der Leest werd geboren in Brabant en groeide op met de fokkerij van paarden op de 
boerderij van zijn opa. Hij begon met een HBO opleiding in de verpleegkunde, en heeft jarenlang 
een organisatiebureau gerund in Amsterdam, voor congressen en evenementen voor goede 
doelen en overheden. Hij trouwde, kreeg kinderen, en er bleef nog één grote wens over: verhui-
zen naar het platteland, een paard kopen, en daarmee fokken en (recreatief) rijden. Ook dit plan 

is uitgewerkt, en hoe! Voor de broodwinning startte de 
familie Van der Leest een zorgboerderij in Nijkerk, en 
daar kwam ook de eerste merrie te staan. Zes jaar 
later kon een tweede locatie in gebruik worden geno-
men in Putten. Op beide boerderijen is ruimte om de 
paarden te huisvesten en de jonge paarden optimaal 
te laten opgroeien, en dan met name op de hoge 
zandgronden in Putten.

ALLES MOET AANWEZIG ZIJN
In 2008 werd de 18-jarige Initia Utopia aangekocht, 
een dochter van de Selle Français hengst Calypso (ISP 
1.60m v. Hadj A x) uit de Lady Reveil stam. Initia was 
drachtig van Vaillant (ISP 1.50m v. For Pleasure x 
Nimmerdor x Ramiro) en bracht in 2009 het merrie-
veulen Esta-Initia van het Buiten-Land. “Zo is het 
begonnen”, vertelt Van der Leest. “Met mijn eerste 
merrie heb ik ondervonden dat echt alles vererft. Gek 
voorbeeld: zij beet bij het aansingelen, en een aantal 
nakomelingen deed dat ook. Alle eigenschappen zijn 
te vererven. Dus kun je ook eventingpaarden fokken. 
Maar dat lukt alleen door heel zorgvuldig de ouder-
dieren uit te kiezen en met elkaar te combineren. 
Probeer niet van een paard dat matig kan springen 
‘dan maar’ een eventer te maken. Ook niet je hoop 
vestigen op een brave merrie met drie nette basisgan-
gen die in het bos wel eens over een stammetje 
springt. Beide ouders moeten zelf op niveau gepres-
teerd hebben. Alles wat je wilt, moet aanwezig zijn. 
Als fokker moet je zeer kritisch zijn op je uitgangsma-
teriaal. Wij kiezen liever een merrie die op haar 18e 
nog Olympische Spelen kan lopen! Vanwege het 
belang van bloed gebruiken we volbloed hengsten 
die ook kunnen springen, en hengsten uit de springs-
port met veel bloed. Dit betekent voor de fokkerij dat 
als het fokproduct niet veelzijdig genoeg is, er altijd 
nog een goed springpaard uit komt. Hiermee is niets 
ingeleverd op de springgenen. Daarnaast gebruiken 
we hengsten die al bewezen goed vererven voor de 
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Leipheimer van ‘t Verahof (v. Vigo d’Arsouilles uit Gazelle de la 
Brasserie) loopt met Karin Donckers 4* eventing, maar Van der Leest 
denkt dat hij mede dankzij zijn top instelling tot op het allerhoogste 
niveau zal gaan presteren, en verwacht veel van hem in de fokkerij. 
(foto: www.eventingphoto.com)

Op de Hengstenshow demonstreerde Nearly Perfect de la Brasserie onder het zadel van Renske Kroeze hoe je een hindernis 
schuin moet aanspringen. Het gemak waarmee de hengst dit uitvoerde, is typerend voor zijn kwaliteit.

eventingsport, en eerste generatie hengsten die speciaal hiervoor gefokt 
zijn. En omdat de moederlijn van het grootste belang is, werken we het liefst 
met topsportmerries.”

FOKDOEL OLYMPISCHE SPELEN
Voor René van der Leest is niveau Olympische Spelen het fokdoel, en 
daarom gebruikt hij dus alleen merries en hengsten die zelf hebben gepres-
teerd en bij wie de sport liefst meerdere generaties verankerd is. “Dat lijkt 
hoog gegrepen, maar alles wat eronder zit, ga je vanzelf ook fokken.” 
Het is niet niks wat er van een eventer wordt verwacht. Van der Leest: “Je 
wilt een paard met een hoog gehalte aan volbloed, die flegmatiek is in de 
stal en de dagelijkse omgang, en die pas aan het werk gaat zodra het zadel 
erop ligt. Een paard dat lef heeft en uithoudingsvermogen, dat goed kan 
schakelen en wenden en met veel vermogen kan springen, want de cross 
is veel technischer dan vroeger. Een scherp paard dat zelf de hindernissen 
opzoekt en erover wil, ook terwijl hij alle mogelijkheid heeft om er langs te 
lopen. Een paard dat na de finish van de cross een keer diep zucht en 
meteen weer hersteld is. En niet te vergeten een nuchter paard dat bij X 
halt houdt en in een rustige aanleuning een keurige proef loopt met goede 
overgangen en in balans. Nearly Perfect de la Brasserie heeft dit allemaal. 
En alles vererft.” 

NEARLY PERFECT
Nearly Perfect is net 7 jaar en wordt al door Renske Kroeze uitgebracht op 
2* niveau. Hij werd gefokt door Joris den Brabander uit de Olympische 
eventingmerrie Gazelle de la Brasserie en de vader is het GP springpaard 
Vigo d’Arsouilles. Dit is dus wat Van der Leest bedoelt. 
Gazelle de la Brasserie stamt van het ISP Karacondo x Arlequin Anglo-Arabe, 
uit een volbloed stam (TB-8). Ze heeft van 2006 tot 2012 met Karin Donckers 
Europese (4x) en Wereldkampioenschappen (2x) en Olympische Spelen (2x) 
eventing gelopen, en deed altijd mee in de top. Haar moeder Oree de la 
Brasserie presteerde ook in eventing en diens halfzus Jiva de la Brasserie (v. 
Cavallieri xx) zelfs op 4* niveau. 
Vader Vigo d’Arsouilles (Nabab de Reve x Fleuri du Manoir) was in 2010 
Wereldkampioen van de springpaarden en heeft in de fokkerij bewezen dat 
hij zijn talent doorgeeft. Dertig tot veertig procent van zijn directe afstam-
melingen presteert in de topsport. Twee van zijn goedgekeurde zonen zijn 
ook succesvol in de eventingsport en konden als 6- en 7-jarige al meedoen 

met de absolute wereldtop. De vorig jaar overleden Vigo behoorde tot de 
favorieten van springpaarden- én eventer-fokker Joris den Brabander. Van 
der Leest: “Met een moeder die vierde wordt in Badminton, en een vader 
die vergelijkbaar presteert in de springsport, is het pure logica dat dit kan 
gaan werken! De basis van de fokkerij van eventers is het gebruik van 
goede stammen uit de springsport, en bloed toevoegen met een volbloed 
die ook kan springen. Uit de volbloedstam TB-8 komt ook het absolute 
topspringpaard Gem Twist, van wie we de kloon Gemini gepast inzetten 
voor de fokkerij van eventers.” Gem Twist was beroemd om zijn ongekende 
vermogen en goede karakter. Hij heeft tweemaal zilver gewonnen op de 
Olympische Spelen, en op de WEG 1990 was hij het beste paard. 
Naast Gem Twist is de Holsteiner Herald 3 (Heraldik xx x Lorenz-Ladykiller 
xx) een van de favoriete springhengsten van Van der Leest om eventers 
mee te fokken.

SOUTHERN QUEEN
Voor een eventer is een aandeel van rond 70% volbloed ideaal, weet René 
van der Leest inmiddels ook uit ervaring. Joris den Brabander, die vroeger zelf 
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eventing heeft gereden, boekt telkens opnieuw 
goede resultaten met dit concept. Hij fokte bij-
voorbeeld uit zijn 1.62m hoge volbloedmerrie 
Southern Queen (South Gale xx x Queen’s Hussar 
xx, TB-1s) vijf nakomelingen met Vigo. De merrie 
zelf heeft ZZ/1.35m gesprongen. Van de vijf broers 
en zussen loopt Fletcha van ‘t Verahof 5* even-
ting, Extebaria van ‘t Verahof is 4* eventing, 
goedgekeurde zoon Leipheimer van ‘t Verahof 
loopt met Karin Donckers 4* eventing, Masciarelli 
van ‘t Verahof uit 2012 wordt in België in het 
springen uitgebracht en de eveneens 8-jarige 
Malori van ‘t Verahof is in bezit van Dutch 
Eventing Stables. Met Henk-Jan Lozeman heeft 
Malori al 2* gelopen en Henk-Jan verwacht vol-
gend jaar Boekelo met de merrie te kunnen rij-
den. Southern Queen heeft daarnaast een 1.60m 
springpaard en nog verschillende andere goede 
springpaarden en eventers voortgebracht. 
De 9-jarige Leipheimer heeft dit jaar in Portugal 
zijn eerste 4* gelopen en eindigde meteen op 
de vierde plaats. Als 7-jarige maakte hij veel 
indruk op het WK jonge eventers in Le Lyon 
d’Angers, waar hij eveneens de vierde plaats 
innam. Van der Leest denkt dat Leipheimer mis-
schien nóg wel beter kan worden dan zijn 
oudere broer Fletcha, die zo graag en zo hard 
wil dat het soms niet lukt om de controle te 
behouden. “Dat is een aspect waar we in de 
fokkerij op moeten letten: je wilt ze gretig 

hebben, maar moeten daar niet in doorslaan.” Zelf heeft Van der Leest onder andere een 2-jarige zoon 
van Leipheimer gefokt uit de Roven xx merrie 3 Times a Lady (als veulen ingeschreven met de naam 
Walica), waar hij hoge verwachtingen van heeft. Onthoud zijn naam: Next Level Leipheimer.

MANAGEMENT
René van der Leest benadrukt dat er meer komt kijken bij de fokkerij van eventingpaarden dan alleen de 
genetica. “De genetica bepaalt 60% van het succes, de rest is management. Onze paarden groeien 
helemaal buiten op. Ze moeten in hun jonge jaren alles meemaken. Ze moeten voluit kunnen rennen, 
bochten nemen, remmen. Ook de snotneus en de schaafwondjes horen daarbij. Buiten in een goede 
kudde op zandgrond, groeien ze het best op. Niet in de modder; de zandgrond geeft ze de gelegenheid 
al hun krachten te benutten. Onze hengst- en merrieveulens lopen bij elkaar tot ze een jaar zijn, daarna 
worden ze gesplitst. Ik weet van een fokker in Engeland dat die de sportpaarden in september de wei in 
doet. Dekens eraf. In de natuurlijke habitat kunnen ze mentaal resetten. Fysiek herstellen van alle net-niet 
blessures. Zo bouwen ze reserves op voor een nieuw seizoen in de topsport.” 

EIGEN FOKKERIJ
Dutch Eventing Stables heeft vier bewezen sportmerries lopen en streeft met behulp van ET naar acht 
veulens per jaar. “Met de huidige techniek kun je uit de beste merries zo’n 20 tot 25 embryo’s laten 
opfokken. Ons streven is uit jonge, goed gefokte merries op 2-, 3- en 4-jarige leeftijd met ET ongeveer 
zes nakomelingen van top presterende vaders te fokken. Dan gaat de merrie de sport in en kijken we 
hoe zij en de afstammelingen het doen. Terwijl de merrie echt in de sport loopt, moet je geen embryo’s 
spoelen. Na de sport is ze een jaar of 14 en kun je nog vijf jaar spoelen. We hebben een 4-jarige 
merrie met 90% volbloed, van Gemini uit Malori van ‘t Verahof. Die krijg dit jaar vier veulens. Zelf is ze 
drachtig van Contendro I. Van de Roven-merrie 3 Times a Lady gaan we nu vier nakomelingen testen. 
Daarvoor laten we ze hier in de bak losspringen en bewegen.” 
In verband met Gem Twist/Gemini is het begrip klonen al ter sprake gekomen. Dutch ES denkt zelf niet 
aan klonen, maar Van der Leest zou een kloon van Gazelle de la Brasserie met open armen ontvangen. 
“Doodzonde dat die te vroeg is overleden in een verkeersongeval.” Als andere kandidaat voor een 
kloon noemt Van der Leest de ruin La Biosthetique Sam (v. Stan the Man xx) van Michael Jung, die 
tweemaal Olympisch goud won en uit een Heraldik xx-merrie werd gefokt. “Je gelooft het gewoon niet 
als je die ziet rijden. Eén vloeiende lijn, eenvoud in alles, die doet alles zó makkelijk. Hij rijdt door de 
finish, teugels los, één keer zuchten, en klaar. Bovendien is het een mooi, groot paard.”

PROMOTIE EN AFZET
Om de verkoop te stimuleren en de afzet van eventing gefokte paarden te bevorderen, heeft Dutch 
Eventing Stables al met succes keuringen, ET-veilingen, online verkopen en verschillende wedstrijden 
georganiseerd. Dit is nu tijdelijk gestagneerd, zoals alles in de hele wereld, en niemand weet nog waar 
het op uit zal lopen. Maar we moeten positief blijven denken en meteen zodra het weer kan, zullen 
de openbare activiteiten van Dutch ES ook weer op gang komen.

Meer info op dutcheventingstables.nl

Keara Utopia van het Buiten-Land is via Esta-Initia een kleindochter van de eerste merrie die 
Van der Leest kocht. Keara’s vader is het 1.60m springpaard Herald 3, zoon van Heraldik xx. Het 
bloed van Heraldik is zeer gewenst om eventingpaarden mee te fokken.
(foto: Victor Krijt)

De kampioen 2019 van de veulenkeuring 
die Dutch Eventing Stables voor eventing-
veulens organiseert, is een flinke meid 
geworden: Olivianne (v. Gemini xx, uit een 
grote merrie van Zapatero VDL x Great 
Pleasure x Ramiro).
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