
Het Groninger Paard september 2003 Supergezond & Internationale topsport 

 
  

Supergezond + Internationale Topsport 
 
De hengst Nabuur is veruit de oudste nog in leven zijnde Nederlandse 
dekhengst na het overlijden dit jaar van de bekende hengsten Nimmerdor 
en Pion. Nimmerdor (Farn NWP x Koridon xx x Senator NWP) was zelf 
een beroemd internationaal springpaard en heeft dit ook aan zijn kinderen 
doorgegeven. Hij werd 31 jaar oud. Pion (Abgar xx x Epigoon Sgldt x 
Passaat Sgldt) werd 29 jaar. Hij was zelf een internationaal springpaard, 
maar is vooral bekend om de vererving van dressuuraanleg. Zijn 
eveneens dit jaar overleden zoon Aktion (geb. in 1982) werd op 18-jarige 
leeftijd nog uitgebracht in de internationale dressuur. Hij was daarin een 
van de allerbeste in Nederland gefokte paarden met meer dan 100 
overwinningen in de Grand Prix en heeft dit ook aan zijn kinderen 
doorgegeven. Aktion heeft als moeder de volledig Gronings/Gelders 
gefokte keur-preferente-prestatie-merrie Ohnegleichen (Akteur NWP x 
Victor Sgldt x Nadonis Sgldt), die nu 30 jaar oud is. 
Na de 31-jarige Nabuur zijn de oudste nog in leven zijnde Nederlandse 
dekhengsten de 28-jarige Recruut en de 27-jarige Samber. Recruut 
(Marco Polo NWP-Sportstamboek x Apollo Sgldt x Wachtmeester Sgldt) 
heeft internationaal gesprongen en is een vererver van zowel 
internationale dressuur- als springaanleg, terwijl Samber (Pericles xx x Ordonnans NWP x Romeo Sgrt) zelf op internationaal 
niveau in de dressuur is uitgebracht evenals verschillende van zijn kinderen. 
Het is niet alleen opvallend dat al deze oude hengsten zonder uitzondering rechtstreeks afstammen van de paarden voor de 
landbouw, maar vooral ook dat hun eigen sportprestatie op internationaal niveau evenals de vererving daarvan veel beter is dan 
die van in Nederland geboren hengsten uit zo genaamde "doorgefokte rijpaardlijnen”. De stamboekleiding van het KWPN 
propageert echter al meer dan 30 jaar dat paarden met meer generaties buitenlands bloed in de afstamming betere sportpaarden 
zijn dan paarden met veel Gronings of Gelders bloed en die hebben dan ook altijd veel betere kansen gekregen, zowel in de 
fokkerij als bij de ruiters in Nederland. Dat dit onjuist is blijkt steeds duidelijker. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 
gezondheid van het Nederlandse paard. Vroeger, ten tijde van het zware werk van de paarden in de landbouw, kreeg een paard 
hooguit een enkele keer in zijn leven met een veearts te maken. Nu staat de paardenstapel onder intensieve begeleiding van 
gespecialiseerde paardendierenartsen en desondanks is het gemiddelde aantal jaren dat een paard leeft in Nederland nog nooit 
zo onvoorstelbaar laag geweest. 
 

De hengst Nabuur is in 1972 gefokt door J. Snip te Niebert 
die zijn moeder Clara als veulen op een NWP-verkoping heeft 
gekocht en 25 jaar heeft gehad. Nabuur was haar eerste 
veulen. Na zijn goedkeuring als dekhengst in 1975 is Nabuur 
door J. Heringa uit Harkstede, een van de grootste Groninger 
hengstenhouders, aangekocht en daarna altijd van hem 
gebleven. Nabuur is zelf in de sport Z-dressuur en Z-springen 
geworden. In 1993 heeft het KWPN de hengst Nabuur 
tegelijk met een aantal andere oude hengsten afgekeurd in de 
veronderstelling dat door het KWPN-fokbeleid de jongere 
generaties beter zouden zijn voor de rijpaardfokkerij. De fans 
van Nabuur hebben het er niet bij laten zitten. Zij hebben niet 
alleen een handtekeningenactie voor goedkeuring van Nabuur 
gehouden, maar ook aan de hand van het aantal internationale 
sportpaarden van deze hengst zo overtuigend de grote waarde 
van Nabuur aangetoond dat het KWPN er niet aan ontkwam 
om hem opnieuw goed te keuren, zoals blijkt uit de volgende 
publicatie in het stamboekblad: "Na ampel en zeer langdurig 
beraad is besloten als uitzondering de hengst Nabuur, 
eigenaar J. Heringa/Winschoten, voor de fokkerij te 
handhaven. De commissie heeft geconstateerd dat het niveau 

van de nakomelingen gemiddeld van aard is, maar dat de hengst kans ziet zo nu en dan produkten te leveren die op het hoogste 
niveau presteren. Hoewel de herkeuringscommisse van mening is dat de hengst maar een beperkte bijdrage levert aan de 
vooruitgang van de huidige populatie, zijn enkele van zijn nakomelingen die in het buitenland op het hoogste niveau presteren 
in de sport aanleiding geweest voor deze beslissing. Deze paarden hebben in het buitenland zorg gedragen voor 
naamsbekendheid van het KWPN, waarmee het Nederlands gefokte paard extra in de belangstelling staat." Het opsporen van 
die succesvolle nakomelingen in het buitenland had zijn eigenaar wel een boel geld gekost, maar was noodzakelijk omdat 

De stamboeken voor het landbouwpaard waren 
het NWP (Noordnederlandsch Warmbloed 
Paardenstamboek) voor het Groninger paard in 
de provincies Groningen, Friesland en Drente, 
en het Sgrt (Stamboek Groninger type) en Sgldt 
(Stamboek Gelders type) beide werkzaam in alle 
overige provincies. Deze zijn met ingang van 
1970 opgegaan in het over heel Nederland 
werkzame KWPN (Koninklijk Warmbloed 
Paardenstamboek Nederland). Daarnaast is in 
1982 weer het stamboek Vereniging Het 
Groninger Paard opgericht. Het KWPN richt 
zich op het fokken van rijpaarden en 
tuigpaarden voor de topsport en ziet daarvoor 
het Groninger en Gelders paard niet zitten. De 
resultaten wijzen echter heel anders uit. 

De heer Heringa (90 jaar) is in 2003 al 28 jaar eigenaar 
van de kerngezonde KWPN-rijpaardhengst Nabuur 
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paarden met veel Gronings en Gelders bloed bij de Nederlandse ruiters - nog steeds - weinig kansen krijgen (zie ook 
"Internationale dressuur" in het Verenigingsblad december 2002 of op internet www.hetgroningerpaard.nl). Thans zijn in 
Nederland uit een Nabuur-moeder twee hengsten goedgekeurd door het KWPN en een andere door het NRPS en is een zoon 
van Nabuur door het KWPN in Amerika als dekhengst goedgekeurd. De sportprestaties van deze vier hengsten liggen ver 
boven het gemiddelde van de andere KWPN-gefokte dekhengsten. 
 

De hengst Nabuur komt uit de bekende Groninger Karla-stam, waaruit 
veel topsportpaarden zijn voortgekomen. Zijn bet-overgrootmoeder 
Karla is in Oldenburg geboren en op 2-jarige leeftijd naar Nederland 
gekomen. Het was een beste merrie met een uitstekende afstamming. 
Maar ze had geen gemakkelijk karakter, reden waarom ze terecht kwam 
bij K. Eefting in Roswinkel, die er wel mee overweg kon en er 
bovendien heel goed mee heeft gefokt. Het karakter is daarbij sterk 
verbeterd, want Nabuur heeft juist een heel goed karakter en kreeg 
hiervoor zelfs een 9 bij het hengstenverrichtingsexamen. Hij wordt 
daarin nog overtroffen door de eerder genoemde rijpaardhengsten 
Samber en Recruut en de momenteel 25 jaar oude Gelderse 
tuigpaardhengst Unitas die voor karakter een 10 behaalden. 
De vader van Nabuur is de Engels volbloed Uppercut, die weinig heeft 
gepresteerd op de renbaan, maar in combinatie met Groninger merries 
veel internationale springpaarden heeft gebracht. De moeder van Nabuur 
is de zuiver Gronings gefokte keur-preferente merrie Clara (Senner 
NWP x Camper NWP x Regent NWP). Een andere zoon van haar is de 
tegenwoordige Groninger dekhengst Lancelot, die ook in Engeland 
goedgekeurd is door het AES (Anglo Europian Studbook) waar hij goed 
heeft gefokt en die zelf Z-dressuur en Internationaal-springen is. Clara is 

daarnaast ook de moeder van o.a. Darla (keur, preferent, prestatie) die nog maar 18 jaar oud is en toch al 15 veulens heeft 
gebracht. 
Dankzij de voortdurende selectie op karakter, gezondheid, uithoudingsvermogen, enz. in het verleden op de Nederlandse 
landbouwbedrijven hebben de bloedlijnen van het Groninger paard ongekende kwaliteiten voor de toekomst; niet alleen met 
betrekking tot de recreatie, maar zeker ook ten aanzien van gezondheid en topsport. 
 
Anton van Lijssel 
 
 

Europees Kampioenschap Springen 2003 
 
Bij het Europees Kampioenschap Springen in Donaueschingen op 24 augustus 2003 werd een zoon van de 
Groninger hengst Akteur door de Duitse tv-presentator aangekondigd als “een paard van wereldklasse”. Het betreft 
hier de 15-jarige zuiver Gronings/Gelderse ruin Tepic la Silla (Akteur x Irak), die met zijn nog maar 21-jarige 
tijdelijke ruiter Steve Guerdat (Zwitserland) bij de tussenstand na twee ronden voor de bronzen medaille in 
aanmerking kwam, maar uiteindelijk zesde werd. Tepic la Silla heeft internationaal al heel veel gewonnen en was 
op het Europees Kampioenschap Springen 2003 veruit het beste in Nederland gefokte paard. 
Dit bericht onderstreept opnieuw de waarde van de selectie in de Nederlandse landbouw voor prestaties in de 
internationale topsport en sluit volledig aan bij een nieuw artikel van Anton van Lijssel over de NWP-hengst Akteur 
(1964 – 1991), die zowel voor springen als voor dressuur een van de beste prestatieverervers van Nederland is. 
 
 

 
Wie heeft het oudste Groninger paard? 

 
Stuur een (recente) foto van uw paard met naam en leeftijd naar de redactie. We zullen alle foto’s plaatsen. Het zou 

leuk zijn als u iets over uw paard wilt vertellen. 
 

Claudia Pelsmaeker, fam. Bronsweg 54, 9945 PS Wagenborgen. e-mail: redactie@hetgroningerpaard.nl 
 

 

De originele Groninger merrie Clara (geb. in 
1968) is de moeder van de momenteel 31-jarige 
KWPN-dekhengst Nabuur (Z-dressuur en Z-
springen) en van de nu 19-jarige Groninger 
dekhengst Lancelot (Z-dressuur en 
Internationaal-springen) 


