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Sinds het wereldkampioenschap jonge paarden in Zangersheide staat stoeterij de Breemeersen
uit Aalter weer in de picture. Terecht, want de jonge Hannoveraan Breemeersen Adorado, won
zowaar de bronzen medaille bij de zesjarigen. Geen verrassing volgens de broers Maarten en
Donaat Brondeel, die vijf jaar geleden de teugels van het ouderlijk bedrijf in handen namen.
De hengst Adorado moet de Breemeersen terug op de kaart zetten. In 1977 stelde de stoeterij
haar eerste goedgekeurde hengst voor. Begin jaren ’80 werd de Breemeersen een begrip dankzij
Lugano van la Roche. Na bijna dertig jaar moet Adorado de geschiedenis doen herhalen.
Tekst: Kris Van Loo • Fotografie: Dirk Caremans

Na 30 jaar staat de Breemeersen nog eens in
de spotlight. Het heeft lang geduurd?
“De weg is lang. Vandaag ben ik me nog
niet bewust van die nieuwe aandacht,
het dringt niet door. Ik besef het nog
niet, al merk je het wel als je op
wedstrijd gaat. Velen kennen
mij van op de cyclus voor jonge
paarden en bij sommigen ging er
wel een belletje rinkelen. Sinds
de bronzen medaille op het WK
word ik meer aangesproken.”
Je had je geen betere publiciteit
kunnen bedenken?
“Daar doen we het voor. Als
hengstenhouder is het belangrijk
dat je producten in de schijnwerper staan.
Ik was al super blij dat ik de finale van het
WK haalde. Dat was het eerste doel. Als je
dan nog eens de barrage bereikt, hoop je
natuurlijk op meer. Vooraf had ik een top
vijf plaats vooropgesteld.”
Als eigenaar van een dekhengst was foutloos
blijven belangrijker dan winnen?
“Voor een hengst is foutloos springen
een absolute prioriteit. Vandaar dat ik
op safe gereden heb. Het geluk wil dat
ik als negende binnen moest, van de
dertien combinaties en op dat ogenblik
was er nog maar één foutloze. Ik hoefde
geen enkel risico te nemen. Het belang-
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rijkste was dat Adorado geen enkele balk
pakte . Weet je, ik ben liever foutloos en
vijfde na een veilige ronde, dan risico’s
nemen met het oog op de overwinning
om vervolgens één balk te incasseren en

getoond als dekhengst. Adorado is veel
buiten geweest dit jaar. Hij sprong in de
winter de Mazda hengstencompetitie,
won de finale in Heverlee en eindigde
tweede in het eindklassement. In de
cyclus sprong hij acht van de
tien wedstrijden foutloos. We
hebben dit bewust gedaan
voor de fokkers. Ze zullen er
inmiddels misschien al eens
over gelezen hebben, al willen
fokkers een hengst die hun
voorkeur draagt ook wel eens
aan het werk zien.”

“Voor een hengst is
foutloos springen een
absolute prioriteit”
tiende te eindigen. Fokkers praten snel
over een hengst. Een fout of weigering
voedt de kritiek.”
Het dekseizoen is wel voorbij, hebben fokkers
een lang geheugen?
“Die prestatie zal hen niet ontgaan.
Althans, dat hoop ik. In het voorjaar gaan
we die bronzen medaille publicitair wel
uitspelen. Het wereldkampioenschap in
Lanaken blijft een referentie, dat zullen ze
niet snel vergeten.”
Rijd jij de paarden eerder als dekhengst dan
al sporthengst?
“Gekeurde hengsten worden op wedstrijd

Mik je volgend jaar een trapje
hoger, internationaal?
“Adorado zal alleszins selectiever ingezet
worden. Vorig jaar heeft hij bijna alles
gesprongen wat op de kalender stond. Ik
denk dat ze hem ondertussen kennen.
Volgend seizoen gaan we selectiever te
werk en focussen we ons op het BK en
WK en zou ik graag willen starten in
enkele internationale hengstencompetities, zoals Mechelen en Hasselt. Nu
moeten we vooral bevestigen.”
Wat is de ‘core business’ van de Breemeersen?
“Hengstenhouderij en fokkerij. We hebben
vijf hengsten en fokken jaarlijks een vijftiental veulens. Met onze eigen hengsten
uiteraard!”
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Kun je vandaag overleven als hengstenhouder? Het aanbod is zo groot dat de meerderheid werkloos toekijkt?
“Ik schat dat in België een tiental
hengsten zeventig procent van de merries
bedient. Dat betekent inderdaad dat er
veel op hun honger zitten. Gelukkig is de
Breemeersen een traditionele hengstenhouderij, met nog trouwe klanten. De
globalisering is ook in de paardenfokkerij
ingeslopen. Vandaag sperma bestellen
in Duitsland, morgen insemineren. Zo
eenvoudig is het geworden. Het aanbod is
veel groter, ook vanuit het buitenland en
dat maakt het niet makkelijker.”
Is de visie op de fokkerij veranderd?
“Vroeger werd er vooral gefokt voor eigen
gebruik, nu wordt er commerciëler gefokt
met het oog op snelle verkoop. Vandaar
het fenomeen van mode hengsten. Goede
papieren verkopen nu eenmaal beter. Dat
geldt toch als je je fokproduct als veulen wilt
verkopen. Wie dan een exclusieve afstamming kan voorleggen, heeft meer kans
op succes. Veel fokkers hebben tevens de
mogelijkheid, tijd en kennis niet om hun
producten op de te leiden. Begrijpelijk dat
ze zo snel mogelijk willen verkopen. Wij
houden onze paarden bij tot ze drie, vier jaar
zijn. Omdat we de mogelijkheid hebben om
ze op te leiden. Het is mijn beroep. En we
werken doorgaans rechtstreeks met de klant,
zonder tussenpersonen.”
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Een modehengst hebben jullie niet op stal,
hoe gaan jullie te werk?
“Wij hebben Adorado laten zien aan de
fokkers. We hebben daarvoor dit jaar aan
voldoende wedstrijden deelgenomen. Je
moet de fokkers bereiken en wij moeten
bereikbaar zijn voor hen. Ik heb geleerd dat
het persoonlijk contact heel belangrijk is.”
Is de hype van de veulenveilingen voorbij?
“De meerderheid heeft het spelletje wel
door zeker? Er zijn nog serieuze veilingen
hoor, al zijn ze eerder zeldzaam. Hannover
is zo’n veiling, die bestaat al twintig jaar
en veilt jaarlijks een duizendtal veulens en
jonge paarden.”
Voor het grote publiek kwam je naam in
Zangersheide voor het eerst op de sporttabellen. Als sportman ben je vrij onbekend?
“Ik ben vooral gekend in de wedstrijden
van jonge paarden. Ik leef daarvan en dat
wil zeggen dat ik paarden moet verkopen.
Tenzij we spreken over een dekhengst die
zichzelf opbrengt. Hier staan een tachtig
paarden die op enkele uitzonderingen
nog vijf moeten worden. Die moeten
weg, anders wordt het onbetaalbaar.”
Wat zegt dat over Adorado, die is zes
geworden?
“Adorado wordt de uitzondering. Die
houden we, ook al is er al veel vraag naar
geweest. Na het WK was de eerste vraag

of Adorado al verkocht was. Nu was het
moment aangebroken om aan de kassa te
passeren. Voor mij is het moeilijk om in
te schatten wat hij waard is. Niet enkel
financieel. Elke stoeterij die succesvol wil
zijn, heeft een uithangbord nodig, een
visitekaartje. En twintig jaar na Lugano,
hoop ik dat dat nu Adorado wordt. Hij
is nu zes en als hij werkelijk zo goed is
als we denken, zal hij over enkele jaren
ook nog zoveel waard zijn. In functie
van onze bedrijfsstrategie die op lange
termijn iets wil uitbouwen, nemen we
dat risico.”
Vijf jaar geleden heb je met je broer de stoeterij overgenomen, stond dat in de sterren
geschreven?
“Onze ouders hebben er vooral op
aangedrongen dat we eerst onze studies
afwerkten, om toch iets achter de hand te
houden. Maarten, die de hengsten uitbaat
is bio-ingenieur. Ik ben licentiaat lichamelijke opvoeding en heb in die opleiding de
paardensport verwerkt.”
Droomde jij van een sportcarrière?
“Ik heb dat altijd zeer nuchter bekeken.
Voor een sportloopbaan heb je veel
geld nodig. Wij moeten onze boterham
verdienen met paarden, dat is een heel
andere benadering. Die bronzen medaille
zie ik ook als een geslaagde publiciteit voor
Adorado en de Breemeersen. Al geef ik toe
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“Elke stoeterij die succesvol wil
zijn, heeft een uithangbord nodig,
een visitekaartje”
dat je daar persoonlijk ook veel voldoening uit haalt hoor. Na dit recente succes
hoop ik een internationale sportstal uit
te kunnen bouwen. Al wil ik in de eerste
plaats dat de Breemeersen in kijker komt,
want ik ben tenslotte maar een kleine
schakel in het geheel.”

jammer vinden dat Adorado niet tot
zijn recht zou komen, omdat ik hem
absoluut niet wil doorschuiven naar een
betere ruiter. Ik ga het alleszins eerst zelf
proberen. Het is dikwijls een kwestie van
kansen krijgen en ervaring. Je wordt niet
geboren als topruiter.”

Je hoort nu al dat Adorado beter tot zijn
recht zou komen bij een internationale ruiter,
omdat hij dan meer kansen zal krijgen.
“Ik heb hem wel mooi naar brons gereden
op het WK, niet? Ik kan diegenen die dat
suggereren geen ongelijk geven. Ik heb
internationaal geen enkele ervaring. En
een nieuwkomer in dat circuit moet veel
geld hebben om zich in te kopen. Als we
Adorado aan een ‘international’ geven,
gaat hij wellicht meer kansen krijgen. En
eerlijk, het is de bedoeling dat Adorado in
de eerste plaats alle kansen krijg. Het gaat
tenslotte over Adorado, niet over mij…”

Wat maakt dat het klikt met Adorado? Of is
hij eenvoudig simpel te rijden?
“Ik heb daar zelf al veel over nagedacht.
Ofwel ben ik een heel goede ruiter en is
Adorado een heel gewoon paard, ofwel
is hij een superpaard en ben ik een heel
gewone ruiter (lacht). Dat laatste ligt
dichter bij de waarheid, maar in beide
scenario’s word ik er niet ongelukkig van.
Je voelt wel dat hij iets meer heeft. Als
heel jong paard toonde hij veel evenwicht. En hij laat zich makkelijk rijden. Je
voelt dat hij van die competitie houdt. De
laatste dag in Lanaken was zijn beste.”

Zou je daar makkelijk afstand van kunnen
nemen?
“Stel dat hij de lijn van dit jaar de
volgende jaren kan verder trekken, dan
moeten we keuzes maken. En ik zou het

Je kocht hem op de veiling in Hannover voor
52.000 euro, uit een lot van 1000 stuks. Was
dat het juiste lotje van de loterij of zat er toch
iets meer achter?
“Het was vooraf het enige paard dat ons

echt interesseerde. Maar dat wil nog niet
zeggen dat het dan lukt. Vooraf hadden
we ons via internet over het aanbod geïnformeerd. Zijn vader Accorado sprak ons
enorm aan, en zijn moederlijn had al
enkele internationale paarden voortgebracht. Tijdens het vrijspringen zagen we
zijn kwaliteiten boven de sprong. Als zijn
afstand niet uitkwam, toonde hij pas echt
zijn souplesse en mogelijkheden en dat
heeft ons overtuigd. Toch blijft het altijd
een gok. Je weet nooit hoe ze zich onder de
man uit de slag trekken.”
Heb je zwaar moeten bieden?
“We waren zeker niet alleen. We hebben
de juiste prijs betaald, al hadden we onze
limiet met 50.000 euro bereikt. Misschien
hadden we hem voor 54.000 euro laten
gaan. Ik besef dat ons dat geen twee keer
gaat overkomen.”
Op het WK viel vooral de opleidingsgraad
van de jonge paarden op. Krijgen de Belgische paarden de kansen die ze verdienen?
“Ik vind niet dat wij moeten onderdoen.
De parcoursen voor jonge paarden staan
in België dikwijls moeilijker dan in het
buitenland. Wat dat betreft ligt ons
niveau zeker niet lager, integendeel. Je
merkt wel elk jaar dat niet alle paarden
klaar zijn voor de cyclus. Sommige
eigenaars willen er niet in investeren.
Modderen zelf en beetje aan in de winter
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en geven dan enkele weken voor de start
van de competitie hun paard aan een
ruiter. Zo werkt het niet. Voor aanvang
van de cyclus moeten ze toch al enkele
maanden in training zijn.”

fokkers. Het maakt hen niks meer uit bij
welk stamboek een hengst gekeurd is. Een
ander verschil is dat fokkers vroeger kozen
voor een hengstenhouder, nu kiezen ze
voor een hengst.”

Moet jij op wedstrijden actief promotie
voeren voor je hengsten?
“Het valt op dat je voor een Belgische
hengst meer moeite moet doen om
de fokkers te overtuigen dan voor een
buitenlandse
hengst. Jammer
hé. Want als je
naar de kwaliteit
van de Belgische
hengsten kijkt,
hoef je echt niks in
het buitenland te
zoeken.”

Je hebt zo je bedenkingen bij de keuring?
“Geen enkele jury kan kandidaat
hengsten op drie verschillende dagen
keuren. Een keuring heeft zijn waarde,
omdat de hengsten een gezondheidscerti-

fokker niet meer dan wat hij ziet. Maar
strookt dat met de werkelijkheid? Daar
ligt een taak voor het BWP weggelegd.
Zij zouden de fokkers beter en grondiger
moeten informeren over hun hengsten.
Het moet zolang niet duren als in onze
buurlanden. Zelfs met een tiendagentest
zou je al wijzer worden.”
Vrees je op termijn voor de combinatie sport
en fokkerij, want dat blijft voor velen een
moeilijke evenwichtsoefening…
“Tot nu heeft hij
daar weinig hinder
van. Adorado
bediende dit jaar
een zeventigtal
merries en combineerde dat met
de cyclus en de
hengstencompetitie. We letten
erop dat hij niet meer dan drie maal per
week moet dekken. De combinatie van
sport en fokkerij is onontbeerlijk. Dat
gaat hand in hand. De toppaarden die we
vandaag in de sport zien, hebben bijna
allemaal een link met een dekstation. Het
is voor velen de enige manier om een
hengst te houden.”

“Fokkers kozen vroeger voor
een hengstenhouder, nu kiezen ze
voor een hengst”

Is het makkelijk om
een hengst te laten
keuren? Je zou de indruk kunnen krijgen dat
het een voorrecht is van enkele geprivilegieerde hengstenhouders. Of horen jullie
daar ook bij?
“Wij horen zeker niet bij dat kliekje. Onze
link met BWP is historisch gegroeid en ik
denk dat het nog steeds het belangrijkste
stamboek is. Al merk je een evolutie bij de
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ficaat meekrijgen. Ik ben voorstander van
de meerdagentest, waarbij de hengsten
op langere termijn gevolgd worden. Dan
krijg je een objectiever beeld. Nu krijgen
de fokkers momentopnamen te zien en je
merkt dat ze zich daar laten aan vangen.
Regelmaat zegt meer dan één optreden
waar ze bovenuit springen. Nu weet de
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Zijn jullie vandaag nog de kleine garnalen?
“In de tijd van Lugano behoorden mijn
ouders tot de groten. We hebben de
hengsten in het verleden niet optimaal
uitgebaat en toen volgde de terugval. Als
je kijkt naar Tilleman, Laenen of Van
De Heffinck, die hebben allemaal een
sportstal gekoppeld aan hun stoeterij. Die
komen in de media, krijgen aandacht,
herkenbaarheid en de bal is vertrokken.
Die richting moeten we ook uitgaan.
Het gaat niet enkel over de hengst, je
moet tevens zijn nakomelingen tonen
in de sport. En de fokkers verwachten
van hengstenhouders dat ze hen ondersteunen bij het vermarkten van hun
veulens.”
Over enkele jaren kennen we de Breemeersen
zoals 20 jaar geleden?
(onverstoorbaar) “Al is er nog altijd een
verschil tussen zeggen dat je een goede
hengst hebt en bewijzen dat je er één
hebt. Promotie alleen volstaat niet. Ik
zou niet graag hebben dat er over enkele
jaren honderden veulens van ons rondlopen die tegenvallen. We willen de stal
uitbouwen op lange termijn. Ik ga nooit
beweren dat Adorado een olympiadepaard
wordt. Wat niet wegneemt dat ik dat
graag zou hebben. Het verschil is dat ik
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zoiets enkel ga zeggen op het moment dat
we die selectie op zak hebben.”
Ben je na het succes van het WK al geconfronteerd met jaloezie?
“Laten we eerlijk zijn; iemand die nu
zegt dat Adorado niet goed springt,
maakt zich belachelijk. Zo is het toch?
Al val je uiteraard nooit bij iedereen in
de smaak. Dat is eigen aan de mensen,
niet? Van Cumano gaan er ook zeggen
dat hij niet goed genoeg is. Van Rodrigo
Pessoa zullen er ook beweren dat hij alles
van zijn vader gekregen heeft. Kritiek
zal er altijd zijn en dat zal veelal ingegeven worden door jaloezie. Wij gaan
daar evenmin van gespaard blijven en
dus storen we ons daar niet aan. Zo zit
onze maatschappij in elkaar. Weet je wat
ook een verschil maakt? Wij zijn altijd
bescheiden gebleven en gaan nu ook niet
pretenderen dat we het beste paard op
stal hebben.
Die instelling zit in onze familie ingebakken. Toen we het bedrijf van onze
ouders overnamen, wilde ik de overstap
maken naar de nationale wedstrijden
en daar stond mijn vader aanvankelijk
sceptisch tegenover. Blijf maar rustig bij
de LRV, suggereerde hij. Probeer eerst
in klasse licht foutloos te springen. We

hebben toch geleidelijk die overstap
gemaakt, stapje voor stapje en tot nu
hebben we geen stap moeten terugzetten.”
Rust er nu meer verantwoordelijkheid op je
schouders?
“Als je die overstap maakt, moet je
beseffen dat je het heel professioneel moet
aanpakken. Begin er anders niet aan. Het
is simpel, inschrijven bij de LRV kost vijf
euro, om deel te nemen aan het WK betaal
je 450 euro. Dan is de speeltijd gedaan.”
Vandaag betaalt de fokker 750 euro voor
Adorado, ga je het dekgeld optrekken?
“Toch wel, dat zal naar de duizend euro
gaan. Dat valt nog mee.”
Hoe gaat de Breemeersen er binnen vijf jaar
uitzien?
“Om te beginnen gaan we de accommodatie onder handen nemen. Dit staat hier
al dertig jaar. Links en rechts mag er al
iets vernieuwd worden. Ik zou nog enkele
hengsten op stal willen, want als we
denken aan een gecombineerde sportstal,
heb je toch meerdere paarden nodig. Op
alle vlakken moeten we internationaal
doorbreken. Maar geef ons daarvoor nog
een beetje tijd.” ■

