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Gelderse paarden passen
in de Betuwe
In het dorpje Groessen kijkt de familie Van der Velden uit op de gecamoufleerde Betuwelijn die als een soort Chinese muur door het landschap slingert. Louis van der Velden is verknocht aan het Gelderse
paard. Zijn dochter Marloes en zijn kleindochter Meggie van der
Kamp zijn al net zo enthousiast. Ze hebben het paardenvirus en veel
gevoel voor de paarden geërfd.
Louis van der Velden is voorzitter van de
regio Gelders Paard van het KWPN. Zelf
ment hij regelmatig. Marloes was tot enkele jaren terug actief in de wedstrijdsport
en ze trainde onder Karel Soethout en
Wim Hoksbergen. Een val van de zolder
maakte een eind aan het fanatieke rijden.
De rugproblemen belemmeren haar nog
steeds in het paardrijden. Toch is het een
wonder dat Marloes weer rijdt. Ze traint de
paarden voor Meggie en doet de competitie van het Gelderse paard nog mee. Ook

maakt Marloes deel uit van de jury voor
het KWPN met als specialisatie Gelders
paard. Het fokdoel volgens de jury is een
zo veelzijdig mogelijk paard, dat goed in
het Gelderse type staat. Het type kenmerkt
zich door een Gelderse opdruk, met een
aansprekend front, een imponerende verschijning. Verder heeft het paard goede
gangen met stuwing en kracht vanuit de
achterhand. Het Gelders paard onderscheidt zich door een blij optreden.
Het fokdoel van Louis van der Velden ver-
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dige club voor een levendig paard. Steeds
meer mensen zoeken een eerlijk en
betrouwbaar paard met uitstraling. Het
KWPN besteedt de laatste tijd veel aandacht aan het Gelders Paard. Dat komt
onder meer door de belangstelling van de
pers en de politiek. Niet voor niets heeft de
SZH het Gelders paard uitgeroepen tot ras
van het jaar. Vara Vroege Vogels heeft in
een uitzending de vele drachtige merries
Marloes met Sonjastraum

KWPN
In 1994 is Louis betrokken geraakt bij het
KWPN en in 1999 heeft hij Yvonne Beenen
opgevolgd als voorzitter. Het is een leven-
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schilt in nuances. Het paard moet geschikt
zijn voor recreatief gebruik, om te mennen
of te rijden met daarbinnen enkele paarden die goed in de sport presteren. Hij
noemt bij type met name het front en de
goede stap. En bovenal, het goede karakter. Dat omschrijft Van der Velden als volgt:
‘Ieder mens dat met dieren om kan gaan,
moet met het paard om kunnen gaan. Ze
moet alert en uiterst betrouwbaar zijn.’
Louis illustreert dat nog met een voorbeeld tijdens de aanleg van de Betuwelijn.
De paarden gingen puur op stemaanwijzingen keurig over het bouwterrein heen.
Louis zat zonder zadel op het paard en
zonder rijervaring, maar in vol vertrouwen
in het paard. ‘Je maakt gebruik van het
kudde-instinct van het dier en het vertrouwen in de leider’, aldus Louis.
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van het fokcentrum van de familie Hekkert gefilmd. Via internet kunt u dit nog
steeds bekijken.

Richting
Het Gelderse paard moet zich richten op
het veelzijdige paard, het familiepaard.
Een wakker paard dat altijd eerlijk is. Het
kan op wedstrijden ingezet worden en is
gemakkelijk recreatief te rijden.

Een goed voorbeeld daarvan is Kim. Kim is
M2-geklasseerd door Marloes en werd
daarna uitgebracht door de twaalfjarige
Meggie. Kim staat goed in het Gelderse
type en is een dochter van Recruut
(v. Marco Polo) en de merrie Cealoog
(v. Theoloog). Cealoog is onder andere
kampioen geweest op de UTV. Op het
bedrijf zijn de fokproducten Vealoog (Elegant) en Belle de Paris (Koss) aanwezig.
Belle is een driejarige die dit jaar voor de
stamboekkeuring gaat. Een goed ontwikkelde merrie met prima beweging. Van der
Velden is ook de fokker van de hengst
Galant uit de merrie Parelstraum. Een
volle zus van Galant is de merrie Amora
die op grand-prixniveau uitkwam en die
in 1994 basispaard van het jaar was. Onder
Alex van Silfhout en Daniëlle Gross behaalde ze veel successen. De zwarte Ahoymerrie Sonjastraum is enkele jaren geleden
aangekocht en komt via de moederlijn uit
op Liebestraum, de grootmoeder van
Galant. Van Sonjastraum is er een tweejarige Kossmerrie, Carlystraum. Nu is één
merrie drachtig van Koss en twee van de
rijpaardhengst Zhivago. Een zijstap naar
de rijpaardfokkerij, als tussenstap naar het
behoud van belangrijke foklijnen. Een
bewuste keuze. Dit jaar gaan de merries
waarschijnlijk naar de oudere hengsten
met klassieke bloedvoering, de donkervos
met blonde manen Laurentz staat hoog op
het verlanglijstje evenals Galant, Elegant,
Sirius en Vitens.

De toekomst
Moeiteloos brengt Meggie de grote merries voor om ze te laten fotograferen. Een
nieuwe generatie fokker en gebruiker van
het Gelderse paard is er klaar voor. =
ZeldzaamHuisdier

13

