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BWP-award winnaars
Herman De Brabander en Geert Schepers

BWP staat al jaren bekend als leverancier van uitstekende springpaarden. BWP is in die zin een kwaliteitslabel voor 
springpaarden. BWP is echter in de eerste plaats een vereniging van fokkers, dit wil zeggen van mensen die deze 
paarden fokken of de fokkerij ervan mogelijk maken. Daarom worden jaarlijks enkele mensen in de bloemen gezet 
die hierin een bijzondere bijdrage geleverd hebben. Dit jaar werd de BWP/KBC-award uitgereikt aan Herman De 
Brabander. Herman is de fokker van Flora de Mariposa, de vice-kampioen op de jongste hengstenkeuring Matisse de 
Mariposa en nog heel wat andere springpaarden en goedgekeurde hengsten. De Young Breeder Award was dit jaar 
weggelegd voor Geert Schepers. Beide heren kennen elkaar reeds van de raad van bestuur. We brachten hen samen 
voor een babbel over hun fokkerij en de fokkerij in het algemeen.

In deze tijd van het jaar is er één vraag 
die elke fokker meteen stelt wanneer 
hij een andere fokker ontmoet. Heb-
ben jullie al veulens en hoeveel veu-
lens verwachten jullie nog dit jaar?
Herman: We hebben al twee veulens op 
dit ogenblik. Eentje van mij en eentje 
van mijn zoon Koen. Ik heb er zelf maar 
eentje want ik ben geleidelijk aan het 
afbouwen. Mijn zoon verwacht nog een 
tweede veulen. 
Geert: Ik verwacht nog geen veulens dit 
jaar. Ik heb één merrie, een dochter van 
Winningmood vd Arenberg (Darco), voor-
lopig loopt ze nog in de sport. Na haar 
sportcarrière ga ik ze pas inzetten in de 
fokkerij. Wanneer dat is, weet ik nog niet 
goed. Het zou kunnen dat ik haar dit jaar 
al laat dekken. We hebben geselecteerd 
in ons merriebestand. Als je drastisch se-

lecteert en kwalitatief wil blijven verder 
werken, schiet er nu eenmaal niet altijd 
veel over.
Herman: Dat is heel juist Geert. Dat is 
ook de kunst van de fokkerij. Je moet al-
leen met de beste merries verder doen. 
Met gewone merries verder doen, heeft 
geen zin meer.

Herman, jij probeert wel al een veulen 
te fokken uit je jonge merries
Herman: Ik heb vroeger twee- en drie-
jarige merries, merries waarvan we veel 
verwachtten en hoopten, al laten dekken 
om ze daarna aan te rijden. Om heel de 
boel rond te krijgen, probeerden we de 
betere merries dan te verkopen. Ik heb 
me de luxe niet kunnen permitteren om 
die betere en duurdere merries te houden. 
Mijn vrouw is vroeg gestorven. Moest zij 

er nog geweest zijn, zou het verhaal mis-
schien helemaal anders zijn. Ik denk niet 
dat zij zo snel zou verkocht hebben om-
dat zij moeilijker kon verdragen dat de 
betere paarden verkocht werden. Zij had 
misschien meer fierheid om ze te kunnen 
houden. Ik hoop dat mijn zoon de betere 
merries al eens kan aanhouden. Dan zou-
den we rond zijn. 

Jonge merries laten dekken, is dat 
iets wat je altijd gedaan hebt? Of is 
het iets wat je pas bent beginnen doen 
toen je reeds succes begon te hebben 
met je fokkerij? 
Herman: Nee nee, ik heb dat van in het 
begin zo gedaan. We hebben in de fami-
lie van kindsbeen paarden gehad. Net als 
Geert komen we uit het LRV-milieu. Mijn 
drie zonen zijn beginnen te rijden bij de 
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pony’s in LRV-verband en zijn dan overge-
gaan naar de paarden. Ze hebben alle drie 
gesprongen tot in de klasse Zwaar. Onder-
tussen heb ik dan altijd wat gefokt. Van 
mijn drie gasten, is er eentje gaan men-
nen. De tweede is afgezakt naar de runde-
ren. De jongste rijdt en fokt nog steeds. 
Hij doet dat nu heel prestatiegericht.
Ik kom nog uit de periode dat de prijs-
kampen heel belangrijk waren. Dan heb-
ben we het ontstaan van de cyclus mee-
gemaakt. Met die mooie merries was het 
op de cyclus altijd iets. Natuurlijk, toen 
moesten de paarden kunnen springen en 
dan kwam je met die mooie paarden niet 
ver genoeg meer. 
Op een zeker moment, ik was toen een 
jaar of dertig, heb ik al die mooie merries 
weggedaan en ben terug begonnen met 
een gekocht veulen dat meer sportgericht 
was. Op de hengstenkeuring zag ik Marcel 
Van Dijck Primo des Bruyeres voorstellen. 
Die hengst heeft me toen zo geïmpo-
neerd dat ik tegen Joris zei dat hij van 
die hengst een heel goed veulen moest 
zoeken. Dat veulen was Londy (Primo de 
Bruyeres x Lugano van la Roche, f. An-
toon Liekens). 
Dat is zowat mijn verhaal. Zo zijn we 
gaan fokken richting topsport. Het exteri-
eur bleef voor mij wel belangrijk, maar 
het voornaamste was de prestatie. Het 
zijn uiteindelijk de sport en de handel die 
de boel rondmaken. Dat bepaalt in feite 
ook de werking van het stamboek. 

Geert, jij hebt je merrie nog niet inge-
zet in de fokkerij?
Geert: Dat is een keuze die je maakt. 
Wanneer je als kleine fokker kwaliteit wil 
fokken, moet je eerst heel goed de plus-
sen en de minnen van je paard kennen, is 
altijd mijn idee geweest. Het probleem is 
dat je die punten zowel mentaal als licha-
melijk pas echt leert kennen als het paard 
op een bepaald niveau aan het lopen is. 
We hebben gekozen om eerst onze merrie 
wat meer in de sport, op ons niveau dan, 
te laten lopen om te zien welke punten 
belangrijk gaan zijn in de partnerkeuze. 
Ik weet ook dat het misschien niet zo 
commercieel gezien is, want je merrie is 
dan al snel 10 jaar en ze heeft nog altijd 
geen veulen gegeven, maar dat zijn keu-
zes die je maakt. 
Herman: Het is ook een heel levenswerk 
waarmee je bezig bent. Dat mag je niet 
vergeten. Ik sta op het einde van mijn 
carrière. Geert staat nog aan het begin 
van zijn carrière. Uiteindelijk slagen we 
wel dezelfde weg in. Vooraleer je aan de 

top zit, moet je veel geluk hebben en veel 
proberen, veel filteren, incasseren en veel 
kunnen verwerken en hoeveel je uiteinde-
lijk gaat kunnen bereiken van dat levens-
werk, is dan nog altijd een vraagteken. 

Herman, je hebt met Trezebees (Cash 
x Quito de Baussy) je eerste succes 
geboekt. Is het daarna makkelijker ge-
worden voor jou?
Herman: Na een tijdje heb je een naam 
gemaakt, dat is zo. Je kunt wel wat mak-
kelijker paarden verkopen, dat wel, maar 
uiteindelijk moeten de paarden nog altijd 
goed zijn. Uit die betere merries komt 
ook al eens een minder goed product. 
De vraag naar topproducten is er. Als je 
een topproduct hebt, kun je die morgen 
zo verkopen. Je moet natuurlijk eerst wel 
zo een topproduct fokken. Dat is allemaal 
nog niet zo gemakkelijk. Het is geen 
kwestie van 1+1=2.

Het is dus niet zo dat het makkelijker 
wordt één keer je succes hebt?
Herman: Makkelijker? Wat krijg je wel 
door dat succes? Je krijgt veel meer con-
necties. Je leert veel mensen kennen. Er 
wordt veel over gepraat en er gaat een 
hele nieuwe wereld voor je open als je in 
die betere merries geraakt. 
Op dit ogenblik is er een enorme vraag 
naar BWP-paarden in het algemeen, maar 
je moet nog altijd goede paarden hebben, 
want het zijn nog niet allemaal goede 
paarden. In België hebben we het voor-
deel dat we veel goede handelaars heb-
ben. Ik denk dat we in België qua ruiters, 
het opleiden van paarden en dergelijke, 
kortom met gans dat concept, ver aan de 
top staan. Je kan van donderdag tot zon-
dag gaan rijden op prachtige pistes. Als 
je dat vergelijkt met vroeger, toen wij nog 
zelf bij de LRV reden, is dat een enorm 
verschil. De sport is enorm veranderd. 
Geert: Ik denk dat ook voor de fokker, 
die wil verkopen, heel wat veranderd is. 
Vroeger kochten mensen al sneller een 
deftige vierjarige aan. Tegenwoordig is 
de leeftijd al verlegd naar zeven of zelfs 
acht jaar. Kopers zijn veel meer geneigd 
om een paard te kopen dat iets meer aan-
gereden is.
Herman: Dat is zo. Als de cyclus begon, 
was dat een commerce tot en met bij de 
vierjarigen. Daar werd echt geld geboden. 
Dat gebeurt nu alleen nog uitzonderlijk. 

Is dat omdat er nu zoveel paarden zijn 
of hoe kun je die evolutie verklaren?
Herman: Omdat de kopers zoveel risico’s 

niet meer willen nemen zeker.
Geert: Vroeger werden er heel wat paar-
den verkocht nog voordat ze onder zadel 
geweest waren, gewoon op wedstrijden 
vrij springen. Dat is nu opgeschoven. De 
kopers nemen daardoor minder risico’s. 
Dat houdt wel in dat ik als gewone fokker 
mijn paard veel langer moet aanhouden 
en het ook moeilijker wordt, want als ze-
venjarige moeten ze toch op een bepaald 
niveau lopen, wil je kunnen verkopen. 
Vroeger was Zwaar bij de LRV al mooi, 
maar tegenwoordig willen de kopers de 
paarden vaak op een nog hoger niveau 
zien presteren. 

Maakt die evolutie ook een groot ver-
schil als je voornamelijk voor eigen 
gebruik fokt voor je eigen kinderen, in 
jouw geval bijvoorbeeld Geert?
Geert: In die zin fok ik misschien wel 
voor eigen gebruik, maar je probeert in 
de eerste plaats toch altijd je fokkerij 
te verbeteren. Ten tweede, als het een 
hengst of een ruin is, kun je er al niet 
meer mee verder in je eigen fokkerij. Dan 
ga je sowieso moeten zien dat je toch 
een interessant sportpaard overhoudt om 
op die manier de balans in evenwicht te 
houden. Laat staan dat je er nog een cent 
aan kunt verdienen. Als je de balans in 
evenwicht kunt houden, ben je volgens 
mij op langere termijn al goed bezig. 
Ik denk dat er nog heel wat verschil zit 
in de moederlijnen waarmee Herman fokt 
en waarmee wij fokken. Ik vind een goede 
merrielijn ook wel belangrijk en heb daar 
al wel in geïnvesteerd. Met de middelen 
die ik had, heb ik geprobeerd om een 
goede merrie te kopen. Daarvan ben ik 
moeten vertrekken om te proberen iets 
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op te bouwen. Misschien dat ik binnen 
enkele jaren een inhaalmanoeuvre kan 
doen wanneer ik een andere merrie op de 
kop kan tikken. Ik denk niet dat je jezelf 
daarbij moet vastpinnen op één bepaalde 
bloedlijn of stam, maar van meerdere wal-
letjes moet proberen te eten. 
Herman: Dat is inderdaad de grote fout 
van veel fokkers. Je moet kritisch zijn over 
je eigen producten. Ik denk dat je genoeg 
kennis hebt over een paard om dat te 
doen. Je moet op het juiste moment kun-
nen afscheid nemen van een paard. Ofwel 
moet je zeggen: Ik rij verder voor mijn 
eigen plezier. Dat is een heel andere visie 
dan iemand die probeert te fokken om te 
kunnen verkopen. De dekgelden zijn daar-
voor te hoog, merries spoelen kost veel 
geld en je moet de loonwerker maar eens 
laten komen. Het kost allemaal teveel om 
op die manier verder te gaan. 

Al of niet bewust heb jij het wel bij één 
merriestam gehouden. Al je producten 
komen verder uit Londy.
Herman: Ik heb het geluk gehad dat het 
een goede stam was. Dat is puur geluk. 
Ik ga niet zeggen dat ik de grote kenner 
ben. Dat is puur geluk geweest. Ik ken-
de wel alle Franse bloedlijnen. Als klein 
manneke heb ik al die bekende vaders met 
mijn eigen ogen gezien in Frankrijk. Ik 
wist wat de waarde was van de fokkerij 
op dat moment. Dat bepaalde voor mij de 
richting. Dat was toen het ideale. 
Maar goed, als je Londy nu vergelijkt met 
Trezebees bijvoorbeeld, ja dan is ze niet 
zoveel meer waard. In haar tijd behoorde 
Londy tot de betere qua type en origine. 

Door te kruisen met de betere hengsten 
en met wat geluk erbij – dat blijft altijd 
hetzelfde – is het gelukt om steeds te ver-
beteren. Als je de producten waar mijn 
zoon nu mee verdergaat, vergelijkt met 
Londy, dan was ze maar een heel klein 
madammeke. 

Geert, dat opbouwen van een fokkerij 
zoals Herman het juist schetst, is iets 
waarvoor jij nu staat. Hoe ga je dat pro-
beren te doen? Hoe ga je voor je merrie 
de juiste hengsten kiezen?
Geert: In de eerste plaats op basis van 
de kwaliteiten en de minpunten van mijn 
merrie. Ik verwacht niet van een hengst 
dat hij alles kan verbeteren. Ik ga probe-
ren om de minpunten te compenseren en 
de pluspunten nog meer in de verf zetten. 
Ik denk dat het belangrijk is dat de kwali-
teit van je merrie al goed is en dat je daar 

nog iets extra kunt aan toevoegen. Op die 
manier kun je in de fokkerij hopelijk een 
stap vooruit zetten. Het is dan nog te ho-
pen dat de merrie het ook gaat doorgeven 
natuurlijk. Als ze het niet doorgeeft, is 
het tijd om afscheid te nemen. 

Je kiest daarbij ook bewust voor ou-
dere hengsten?
Geert: Ik denk dat het voor mij persoon-
lijk een logische keuze is. Binnen ons 
stamboek zijn er goede jonge hengsten 
die zeker een kans verdienen, maar ten 
eerste weet ik nog niet hoe mijn mer-
rie gaat fokken. Ten tweede als ik een 
jonge hengst neem, kan ik ook niet zeg-
gen van die hengst fokt in die richting 
of in die richting. Van een bewezen ver-
erver weet je dat hij zeker gemiddeld of 
bovengemiddeld doorfokt. Bovendien ken 
je zo een beetje de plussen en de min-
nen van de nakomelingen. Het is meteen 
ook wat commerciëler. Iets wat je daarom 
niet meteen als maatstaf moet nemen. 
Je betaalt misschien iets meer dekgeld, 
maar je gaat sneller een gemiddeld paard 
overhouden. Of het een goed paard zal 
worden, hangt van je merrie af. 
Herman: Ik denk dat in het geval van 
Geert hij 100% gelijk heeft. Je moet in-
derdaad beginnen met die min- en plus-

punten. Wat heb je nodig op dit moment 
als je wil fokken in de richting van de 
sport? Je moet zo snel mogelijk paarden 
krijgen die in de eerste plaats gezond zijn 
en daarnaast vechtlust hebben. Paarden 
die willen winnen. Dat is al het belang-
rijkste. Wie kan dat bijbrengen? Ik spreek 
nu in het geval van Geert. Dan zijn dat de 
hengsten die gedurende lange tijd op het 
allerhoogste niveau gepresteerd hebben. 
Ze hebben allemaal hun eigen manier van 
springen en dergelijke, maar die vech-
tersmentaliteit en dat willen werken, dat 
hebben ze stuk voor stuk en dat is het 
eerste wat je in je stam moet inbrengen. 
Als je het geluk hebt, dat je dat hebt kun-
nen inbrengen in je stam dan kun je met 
onze jongere BWP-hengsten verdergaan. 
Uiteindelijk, die jonge hengsten zijn te-
genwoordig allemaal prestatiegefokt. Ze 
hebben allemaal een goede moederlijn en 

dergelijke. Als je in het stadium zit dat je 
naar de topfokkerij wilt gaan, mag je niet 
teveel tijd verliezen want een mensenle-
ven is kort en je moet ook afrekenen met 
tegenslagen af en toe. Daarom moet je 
gebruikmaken van die hengsten die ge-
durende lange tijd op hoog niveau pres-
teren. Je moet zo snel mogelijk dat bloed 
inbrengen bij een goede merrie en dan 
met de nakomelingen van die merrie ook 
sneller beginnen te fokken. Eventueel 
embryo’s spoelen omdat je de generatie-
interval moet proberen te beperken. Bij 
paarden zitten we met enorme generatie-
intervallen. 
Er hangt natuurlijk een kostenplaatje aan 
vast. Dat is het grote nadeel. Als het al-
lemaal niet zo duur was, zouden we alle-
maal embryotransplantatie moeten gaan 
gebruiken. 

Geert, is embryotransplantatie (ET) iets 
wat je overweegt te gebruiken?
Geert: Dat zou wel eens kunnen. Tot nu toe 
heb ik dat nooit gebruikt. Wanneer ik nu 
een goed bod zou krijgen voor mijn mer-
rie, zou ik ook proberen om een akkoord 
te maken dat ik nog een embryo van haar 
mag spoelen, want anders heb ik niets 
meer over om verder te doen. Dan hebben 
de afgelopen tien jaar niets opgeleverd.

Het is de mentaliteit die je in je fokkerij 
moet krijgen. De paarden moeten 

springen, ze moeten erover willen. De 
manier waarop, is al een stap verder.

Winnaar Young 
Breeder Award 
Geert Schepers
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Ik heb ook nog geen jonge merries ge-
bruikt, maar mijn mening daarin kan best 
veranderen. Wanneer je geëvolueerd bent 
in je fokkerij en een stam hebt opge-
bouwd, kan het wel interessant worden 
om ook een jonge merrie te gebruiken 
voordat ze in de sport loopt. Dan wordt 
het een heel ander verhaal. Wanneer ze 
de leeftijd heeft om op hoger niveau te 

lopen, kan je ook makkelijker verkopen. 
Dat kan de balans weer in evenwicht 
brengen en je hebt toch nog een product 
van haar, wat dan nog een generatie jon-
ger is en hopelijk beter is, waarmee je 
kunt verdergaan. 

Door ET is er wel een fokkerij op twee 
verschillende snelheden ontstaan. Is 
het nog wel mogelijk voor een kleine 
beginnende fokker om de andere suc-
cesvolle fokkers in te halen?
Herman: Het is juist dat er een fokkerij 
op twee snelheden is ontstaan, maar na-
tuurlijk kan dat. Ik heb het ook gekund. 
Ik ben niet meer als een ander. Wat is 
dat nu? In Geert zijn geval zou ik er niet 
aan twijfelen. Hij moet alleen zien dat 
hij met degelijke merries fokt. Geen geld 
verspillen aan merries die de moeite niet 
waard zijn. Dan kun je beter een keer 
meer fokken met een goede merrie door 
ze te gebruiken om te spoelen en door 
die hengsten die het grote werk gedaan 
hebben te gebruiken. Ik spreek opnieuw 
voor de jonge fokkers. 

Heb je ook zo een hengst op het oog?
Geert: Ik denk er aan om For Pleasure 
te gebruiken. Wat Herman net zei, komt 
bij hem toch ook tot uiting. Het is een 
hengst met heel veel instelling. Je kunt 
niet alles compenseren. Die hengst en 
zijn nakomelingen springen op hun ei-
gen manier, maar ze springen er wel 
altijd over. Dat wil ik in mijn paarden 
verankeren. Hoe een paard springt, is 
iets voor de verdere selectie. 
Herman: Het is de mentaliteit die je er 
moet in krijgen. De manier waarop, is 
een verdere stap. In mijn jeugd zijn we 
begonnen met het type van het paard. 
We moesten een rijpaard fokken. Nu 
moeten we een prestatiepaard fokken.
Geert: Je ziet ook meer en meer de 
bloedpaarden. Dat is toch ook iets 
waarmee we rekening moeten houden. 

De snelheid in het parcours ligt nu veel 
hoger dan vroeger.

Krijg je op die manier ook geen twee 
verschillende fokkerijen? De fokkerij 
van topsportpaarden enerzijds en an-
derzijds de fokkerij van paarden voor 
amateurs?
Herman: Ik denk dat iedereen plezier 

beleeft aan een goed paard. Je moet wel 
kunnen paardrijden. Dat is een feit.
Geert: De ruiters moeten een bepaalde 
weg afleggen. Eén keer ze een parcours 
van 1m30 kunnen rijden, gaan ze toch 
meer plezier hebben van een paard met 
de nodige kwaliteit. Kwaliteit wint altijd 
de strijd. Ik denk niet dat je mag zeggen 
we hebben een braaf paard en dat is een 
bruikbaar paard voor ons en we hebben 
een goed paard en daar gaan we dan ik 
weet niet wat meedoen.

Ik bedoelde het eerder in de zin van 
paarden met kwaliteit en bloed zijn 
vaak ook veel delicater
Herman: Die zijn delicaat. Dat is heel 
juist. Ik ken eigenlijk geen enkel top-
paard waarmee een amateurruiter zo mee 
kan starten. 
Geert: Bij die echte toppaarden is er vaak 
‘een hoek af’ zoals ze zeggen. Ze hebben 
allemaal iets speciaals of iets pikants. 
Dat maakt het niet gemakkelijker voor de 
gewone amateurruiter. De ruiters moeten 
maar wat mee evolueren. Dat hangt sa-
men. Fokkerij en sport moeten zo dicht 
mogelijk bij elkaar komen. 
Herman: De ruiters zijn ook mee geëvo-
lueerd. Als je het niveau van de ruiters 
tegenwoordig bekijkt tegenover twintig 

jaar geleden, dat is mee geëvolueerd op 
alle niveaus. 
Geert: De manier van rijden is in die zin 
veranderd dat tegenwoordig alles vooruit 
wordt opgelost. Vroeger wou men vooral 
controle en wanneer het niet uitkwam, 
ging men een galopsprong meer rijden. 
Als een afstand nu zus of zo is, rijden ze 
vooruit. De tijd van x-aantal galopspron-
gen meer te rijden en toch een mooi par-
cours te rijden, is voorbij. Ofwel heb je 

tijdsstrafpunten, ofwel hang je er vanach-

ter aan te bengelen. 

Dat is wel een punt voor de fokkerij. 

Daarvoor moet je bloed hebben, maar wel 

het juiste bloed. Het wil niet zeggen dat 

je het bloed uiterlijk moet zien. Dat kan 

soms juist het verkeerde bloed zijn. Aan 

de andere kant heb je soms paarden waar-

aan je het bloed niet ziet, maar ze blijven 

wel gaan. Dat is ook bloed hebben en ik 

denk dat dat het juiste bloed is.

Jullie hebben beiden al gezegd dat de 
plus- en minpunten belangrijk zijn. Is 
het bij buitenlandse hengsten net niet 
een probleem dat je de minpunten niet 
goed genoeg kent?
Herman: Je mag ook niet blijven rekenen. 

Op een bepaald moment moet je gewoon 

zeggen ‘ik ga er voor’. Dat is zoals een 

parcours rijden. Als je maar blijft meten 

en afwegen, dan blijf je staan. 

Geert: Je zult altijd toegevingen moeten 

doen. Het perfecte paard bestaat niet. 

Het feit dat een hengst zich al bewezen 

heeft in de fokkerij, zegt toch al iets. Je 

kunt de hengsten en hun producten ook 

volgen via de diverse media. Daarvoor 

hoef je al niet meer live aanwezig te zijn. 

Herman: Als je de tien beste paarden 

naast elkaar zet, zijn dat ook tien ver-

schillende modellen. Het is die mentali-

teit, die vechtlust, die wil en het vermo-

gen om er over te gaan dat het verschil 

maakt. Eén keer ze in het parcours ko-

men, mogen ze naar niets meer kijken 

en moeten ze gefocust zijn om er over te 

gaan. Ze komen al eens groot of klein op 

een sprong, in contragalop of in kruisga-

lop en wat weet ik nog allemaal en toch 

redden ze het. 

Geert: Dat de grote meerderheid van de 

BWP-paarden voldoende vermogen heb-

ben, is daarbij zeker ook een sterk punt. 

Dat onze paarden een groot hart hebben, 

is zeker een pluspunt.

Herman: Dat is waar. De paarden hebben 

het hart van de fokkers. Het is zo dat die-

ren vaak op hun baas lijken en bij onze 

paarden is dat ook zo.

Bij de echte toppaarden is er  
vaak ‘een hoek af’.

De BWP-paarden hebben het hart  
van de BWP-fokkers.


