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Olympische springmerrie Amelia brengt eerste veulen
Egyptische ruiter en Drentse fokker slaan handen ineen met bijzondere merrie
DWINGELOO – Dankzij een opmerkelijke samenwerking tussen
een Drentse paardenfokker en een Egyptische springruiter werd
op 19 juni een heel bijzonder merrieveulen geboren. Na een zeer
succesvolle carrière tot op Olympisch niveau, beviel Karim El
Zoghby’s merrie Amelia (Cantos x Numero Uno) bij Egbert Kuijer in Dwingeloo van een mooie Emir R-dochter.
door Eline Korving

Egbert Kuijer fokt al decennialang
goede springpaarden en goedgekeurde hengsten uit zijn Bantastam. Onder meer de hengsten
Abantos en Treffer, één van de eerste toppaarden van Wout-Jan van
der Schans, komen uit deze bekende lijn.

Sirabanta
En het was ook een ‘Banta’, die
Karim El Zoghby en Egbert Kuijer
samenbracht. Ze kennen elkaar
sinds de Egyptenaar op Jumping
Amsterdam onder de indruk raakte
van de Animo-dochter Sirabanta.
“Karim zag Sirabanta in 2007 in
Amsterdam springen en wilde
graag de helft kopen”, aldus Kuijer.
In 2008 bracht El Zoghby de
Animo-dochter uit op wedstrijden
in Spanje. “Dat ging erg goed en
Karim prees Sirabanta om haar ongelooflijke instelling. Hij vond het
jammer dat hij haar niet eerder
onder het zadel had, zodat ze mee
had gekund naar de Olympische
Spelen van Hongkong.”
Twee jaar later raakte Sirabanta geblesseerd en ging ze de fokkerij in.
Egbert Kuijer: “Sirabanta is elite
verklaard en onlangs werd ze prestatie. Ze is de vijfde merrie op rij

met het prestatiepredicaat. Sirabanta is inmiddels 22 jaar en weer
drachtig. Karim en ik hopen volgend jaar een gezond veulen van
haar en de Dominator-zoon Darwin
Z te krijgen.”

Paardenvriend en liefhebber
“Sirabanta is voor Karim een heel
bijzonder paard. Hij had haar een
tijd niet gezien en kwam bij ons om
haar te bekijken. Het is een gereserveerde merrie, die niet zo snel
naar mensen toekomt. Maar toen
Karim de wei inliep, kwam Sirabanta gelijk naar hem toe en legde
haar hoofd over zijn schouder. Hij
vond het zelf ook aandoenlijk dat
ze zo contact met hem zocht.
Karim heeft een groot hart voor
paarden. Bij hem zijn ze in heel
goede handen.”

Amelia (v. Cantos) nam onder Karim El Zoghby deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, daarnaast won ze op 1,60
m-niveau de Grote Prijs van Al Ain. FOTO WWW.ARND.NL

tos x Wolfgang). Vier jaar daarvoor
nam hij in Hongkong deel met Aladin (Acadius x Romino).

Drie Olympische Spelen

Beroemdheid

De fokker vervolgt: “Karim is een
excellente springruiter, die de
moeilijkste paarden kan rijden. Met
paarden waar andere ruiters niet
mee overweg kunnen, kan Karim
het hoogste niveau halen.” El
Zoghby nam namens Egypte al deel
aan drie Olympische Spelen. In
2016 reed hij in Rio de Janeiro met
Amelia. In 2012 was hij in Londen
van de partij met Wervelwind (Can-

Kuijer vertelt: “Vlak voor de Olympische Spelen staan er in Egypte allemaal billboards langs de kant van
de weg met Karim er heel groot op.
Hij is een bescheiden man, maar in
Egypte is hij echt een beroemdheid.
Dit jaar heeft Egypte zich voor het
eerst gekwalificeerd met een landenteam voor de Spelen in Tokio.
Helaas maakt Karim daar geen deel
van uit. Hij heeft het team wel getraind en is met ze naar landenwedstrijden gegaan om ze te coachen.
Karim vindt dat zijn huidige paard
niet klaar is voor zo’n groot kampioenschap.”

El Zoghby: ‘Mooi om haar later te rijden’
Springruiter Karim El Zoghby kwam in 1999 naar Nederland om van zijn passie,
de springsport, zijn beroep te maken. Hij vertegenwoordigt zijn land Egypte op
internationale concoursen, maar is inmiddels helemaal ingeburgerd in Nederland
en spreekt dan ook vloeiend Nederlands.
“Ik ken Egbert goed, we zijn vrienden”, aldus de ruiter. “Bij hem op stal zijn de
paarden altijd blij. Het zijn goede mensen, daar voel ik me goed bij. Ik kan bij
hem met vertrouwen een paard laten. Een springruiter zonder iemand die fokt
en veulens grootbrengt, is niks. Ik rijd zijn paarden en hij zorgt voor de fokkerij.
Iedereen doet waar hij goed in is.”
Amelia raakte in 2018 geblesseerd. “In 2019 heb ik het nog een keer geprobeerd
in de springsport, maar ze was niet blij. Ze had genoeg voor mij gedaan, ik wilde
haar niet verder pushen.”
Hij vervolgt: “Ik heb geen verwachtingen van het veulen. Dat zien we wel. Als ze
net zoals wordt als haar moeder, verwacht ik dat het een leuk paard is met een
goed karakter. Ik zou het geweldig vinden om haar later ook te rijden.”

‘Paarden komen op één’
“Amelia sprong op de eerste en
tweede dag van de Olympische
Spelen in Rio de Janeiro erg goed.
Op de derde dag was ze vermoeid
en niet goed genoeg. Toen besloot
Karim om haar niet aan de start te
brengen. De paarden komen voor
hem op nummer één. Karim wilde
Amelia aan het eind van haar carrière geen 1,40 m. of 1,50 m-parcoursen laten springen. Dus toen
hebben we besloten om haar in te
zetten voor de fokkerij.”

geven. Je kunt zo een buitenrit met
haar maken met een losse teugel,
maar in het parcours was ze altijd
ontzettend scherp.”

Van springpaard naar
fokmerrie
De omscholing van springpaard
naar fokmerrie verliep uitstekend.
“We hebben Amelia eerst alleen in
de wei gedaan, zodat ze kon zien
hoe alles eruit zag. Toen hebben we
er een lieve merrie bij gezet en dit
ging goed. Zo bouwden we het
langzaam op en afgelopen winter
stonden ze met 28 merries bij elkaar. Een speciale merrie zal het altijd wel blijven, maar je merkt toch
dat ze nu een heel ander leven heeft
dan toen ze een sportpaard was.”
Hij vervolgt: “Karim probeerde al
eerder om Amelia drachtig te krijgen, maar dat lukte niet. Vorig jaar
juni kwam ze zodoende bij ons. Het
is belangrijk dat fokmerries rustig

in de wei lopen, want stress is funest voor de vruchtbaarheid. De gebroeders Brouwer uit Gieten zagen
haar bij ons staan en boden meteen
aan haar toch nog te insemineren.
En dat lukte met Emir R.”

Vermogen
Emir R (Colman x Rubert R) is dus
de vader van Amelia’s veulen. “Een
hengst met veel vermogen”, aldus
Egbert Kuijer. “Zijn karakter stond
me ook erg aan. Hij heeft daarnaast
1,60 m. gesprongen en er zijn niet
veel goedgekeurde hengsten die dat
niveau lopen of hebben gelopen.
Daarnaast was Emir R vers beschikbaar, dat is ook een voordeel.”
Uit de combinatie van Amelia en
Emir R is een mooi merrieveulen
ontstaan van inmiddels zes weken
oud. “Ze heeft nog geen naam, die
wordt later bepaald. Het veulen is
van Karim, als ze bij de moeder
weg kan, gaat ze naar hem toe.”

Winnares GP van Al Ain
De altijd spectaculair springende Cantos-dochter Amelia, fokproduct van G.J. Bosman schitterde op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Ze won op 1,60 mniveau de Grote Prijs van Al Ain en werd tweede in de Grand Prix van Mannheim
en Dinard. In 2019 ging de merrie als sportpaard met pensioen. Amelia is nu
geïnsemineerd met Diarado.

Gebruiksaanwijzing

GP-springmerrie Amelia (v. Cantos) bracht vorige maand een merrieveulen van
Emir R.

De fokker omschrijft Amelia in de
koppel als een gereserveerde merrie, maar in de omgang heel aanhankelijk en rustig. Ze heeft wel
een gebruiksaanwijzing. “Ze loopt
niet vooruit de vrachtwagen of de
stal in. Dit doet ze allemaal achteruit. Ze is heel intelligent. Je laat
haar de stal zien en draait haar om.
Dan tilt ze haar benen op en loopt
vervolgens achterwaarts de stal in
of de steile vrachtwagenklep op.
Het is belangrijk dat je haar niet
dwingt. Je moet gewoon tegen haar
zeggen: ‘dit gaan we samen doen
en het is oké’. Je moet haar de tijd

Fokker Egbert Kuijer met één van zijn andere fokproducten. FOTO PAARDENKRANT/JACQUELIEN
VAN TARTWIJK

