Door Karel de Lange

Capitol I

Holsteiner grondlegger
van een niet uit te wissen
springdynastie
vijf wist te handhaven. Op 24-jarige leeftijd stierf
Capitol I bij Jochen Ashbahs (wiens grootvader in
zijn functie als voorzitter van het Holsteiner Verband
erin slaagde om Amurath 1896 voor de Holsteiner
fokkerij te verwerven ), bij wie hij van zijn welverdiende pensioen genoot. Zijn nakomelingen hadden op dat moment gezamenlijk al meer dan 3
miljoen DM bijeen gesprongen en kenmerken zich
veelal door hun schimmelkleur en buitengewoon
veel springvermogen.

Pedigree

De pedigree van Capitol I is een combinatie van
prestatie – en fokresultaten. De stam 173 leverde
niet alleen een hele reeks goedgekeurde hengsten
maar ook een aantal internationale sportpaarden
waarvan Romanus, Grand Vikar en Vasline de
bekendste zijn. Opvallend is dat deze drie paarden
weer de Anglo-Arabische Volbloed Ramzes x,
de grootvader aan vaders- en moederszijde van
Capitol I, in de pedigree voeren. De moeder Folia
(Maximus x Ramzes x) leverde naast Capitol I ook
Capitol II, Cellebrio (Caletto II x Maximus) en
Latus I (Landgraf x Maximus) en II.

Captitol I op twintigjarige leeftijd. Met zijn harmonische verhoudingen, de schuine
schouder met het hooggelegen boeggewricht, de ronde, diepe romp, de goedgewelfde
bovenlijn en het onverwoestbare fundament onderscheidt hij zich van de moderne
hoogbenige en iele rijpaardhengsten.
Capitol I (1975) is een van de meest invloedrijke
producers van Holsteiner internationale springpaarden. De schimmelhengst van Capitano
(Coporal x Ramzes x) uit Folia (Maximus x Ramzes
x) werd gefokt door Harm Thormählen uit Kollmar.
De familie Thormählen heeft een naam in Holstein
als het op merriestammen aankomt die tal van
goede hengsten en springpaarden hebben voortgebracht. Capitol I werd in 1977 goedgekeurd en
begon zijn carrière in Ostholstein. In 1978 werd
hij aangekocht door het Holsteiner Verband en in
hetzelfde jaar legde hij de hengstenverrichtingstest in Medingen af en scoorde daar, als zoveel
laatrijpe hengsten met een hoog Shagya-Arabisch
bloedaandeel, 82.56 punten. Net voldoende om
zijn dekbrevet te continueren. Zijn laatrijpheid
maakte hem fysiek ook direct geen schone jongeling. Daarbij moest hij vooral concurreren tegen
de sterk in de picturestaande en hooggepromote
hengst Landgraf die destijds door de fokleiding
als de ideale Holsteiner werd gezien. Landgraf
produceerde 858 kinderen en Capitol I maar
498. Toen echter zijn kinderen in de springpiste
furore maakten, kon de fokleiding niet meer om
hem heen en werd het eertijds “lelijke eendje” de
grondlegger van Holsteins belangrijkste hengstenlijn. Het “lelijke eendje” was inmiddels uitgegroeid
tot een magistraal vaderdier die om zijn adel, harmonie, bewegingen, karakter en zijn buitengewone
hardheid werd geroemd.

Folia (Maximus x Ramzes) op vijfentwintigjarige leeftijd. Deze harmonische
merrie met de diepe, ronde romp is de
moeder van Capitol I.

Zoals alle warmbloedhengsten met een
hoog Shagya-Arabische bloedaandeel
is ook Capitol I laatrijp en komt de volle
schoonheid en kwaliteit pas veel later
tot uitdrukking. Helaas wordt met deze
genetische eigenschap nog steeds te
weinig rekening gehouden. De moderne warmbloedfokkerij laat zich vaak
nog leiden door de vroegrijpheid die de
Engelse Volbloeds in de sportpaardenfokkerij hebben gebracht.
Met 40 goedgekeurde zonen domineert hij in
positieve zin de Holsteiner springfokkerij. Diverse
zonen van hem, zoals Cento, Carthago, Cardento,
Carolus I en II en Cassini I zijn zowel in de sport
als in de fokkerij van een uitzonderlijk kaliber
gebleken. Waardoor hij al vrij snel doordrong
tot de top tien van de beste springhengsten in de
WBFSH-ranking en zich daar jarenlang in de top
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Romanus (v. Ramzes x) van Hans Günther Winkler
(zilver bij het Europees kampioenschap 1962 in
Londen) en Capitol I hebben beide de merrie Rappel (Heinzelmann x Lorbeer) in de pedigree staan.
Zij is de moeder van Romanus en van Capitol I de
overgrootmoeder. Deze merrie stond er al bekend
om dat ze in geen enkele weide te houden was. Of
het nu om een omheinde of een waterbegrensde
weide ging als Rappel het op haar heupen kreeg,
sprong ze eruit en ging ze richting haar stal. Opvallend is ook dat de overgrootvader van deze merrie,
de hengst Diktator, wiens zoon Dias de overgrootvader van Holsteins beroemde springpaard Meteor
(v. Diskus) is. Deze merrielijn bracht in 1989, in
combinatie met Ramzes’ nazaat Romadour II, ook
de wonderschone en zeer goedverervende GPhengst Dream of Glory voort.

Retina
De helaas veel te vroeg overleden Dream
of Glory kenmerkte zich niet alleen als
een beeldschoon GP-paard maar bleek
ook een uitstekende vererver te zijn. Een
herhaling van de genenmix blijkt ook hier
de sleutel naar een harmonische bouw,
bewegingen en prestatie te zijn.

1950 – 1960

Zoals elke warmbloedfokkerij in Duitsland onderging ook Holsteiner Verband een enorme terugslag
in die tijd. De paarden moesten plaatsmaken voor
de motorisatie en de rijsport, zoals wij die nu kennen, stond nog in de kinderschoenen. Paardrijden
was in die tijd nog voornamelijk voor de adel, de
happy few en de legerofficieren weggelegd. Dankzij
Dr. Rau had Winkler reeds de beschikking over
Halla (geb. 1945) gekregen waarmee hij een rij
van Duitse, Europese, wereld en Olympische successen behaalde. Reeds op jonge leeftijd herkende
Winkler het talent van de grote schimmel Romanus
(geb. 1953) en in hem had hij een waardige opvolger voor Halla gevonden. Samen met Retina (Fritz
Thiedemann) en Ramona (Alwin Schockemöhle)
bevestigden zij de roem die het Holsteiner Verband
reeds met de eerder genoemde Meteor als leverancier van springpaarden in de spotlights bracht
en zetten zij gelijkertijd hun vader, Ramzes x uit de
Shagyamerrie Jordi, als springpaardenvererver op
de hippische kaart.

en Vase twee kapitale dochters van
Ramzes. Beide hebben hun sporen in de
fokkerij en de sport verdiend.
Haar eerste veulen was het internationale springpaard Grand Vikar, die overigens ook vaak genoemd wordt als de vader van Capitano, de vader
van Capitol I. In dat geval zou het aandeel van
Ramzes x in de pedigree van Capitol I nog meer
toenemen. Bij zijn goedkeuring werden de typische
hengstkenmerken in het mannelijke voorkomen,
zijn goede bewegingen en het springvermogen
van Capitol I nog wel herkend maar de rest van
beoordeling werd in zijn latere uitgroei volledig
achterhaald. In tegenstelling tot het fokadvies dat
hij “unbedingt Blutstuten brauchte” behaalde hij
juist zijn mooiste en beste fokresultaten met merries uit de meer klassiekere modellen die gelijke
genen met hem delen. Daarvan zijn de hengsten
Carolus I en II en de kapitale Cassini I sprekende
voorbeelden.

Carolus I en II komen beide uit een dochter van
Roman die weer een zoon Ramzes x is. Cassini I
voert in de moederlijn via Mahmud de hengst Fax I,
die niet alleen bij ons als vader van Farn bekendheid geniet maar wiens moeder Margot aan Farn
ook zijn Arabische opdruk gaf. Haar grootmoeder
is een dochter van de Arabische schimmelhengst
Cekin I ox.
Opvallend is dat Capitol I de eerder genoemde
hengst Diktator twee keer in de moederlijn voert.
De moeder, Waldfee, van Diktator is een dochter
van de Shagya-Araber Amurath 1896. In totaal
komt Amurath ShA twintig keer, waarvan negen
keer aan vaderszijde en elf keer aan moederzijde,
in de pedigree van Capitol I voor.

Het droomteam van 1966 waarbij maar
liefst drie dochters van Ramzes tot beste
springpaarden van wereldtop hoorden.

Lijnenteelt

Capitol I is het product van een zeer geslaagde
lijnenteelt. Zowel van vaders- als van moederszijde
voert hij, respectievelijk via Retina en Vase, Ramzes
x als grootvader in de pedigree. Deze merries hadden zelf al een reputatie als patente springpaarden
opgebouwd waarbij Retina onder Fritz Thiedemann
in 1959 de Duitse springderby in Hamburg wist te
winnen. Terwijl de beeldschone Vase weer de volle
zuster van Romanus is. Thormählen kreeg destijds
vele aanbieden om haar te verkopen maar daar
had deze fokker pur sang geen oren naar en hij
behield haar voor zijn eigen fokkerij en niet zonder
succes.

Uit de merrie Lacq van Roman
(v. Ramzes) behoren Carolus I en II niet
alleen tot de mooiste zonen van Capitol
maar ook tot sportpaarden met meer dan
een gewone aanleg en werklust. Deze
genetische aansluiting zorgde ook voor
een internationale topprestatie.
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Het valt niet moeilijk te herleiden waar
Captitol I zijn evenwichtige model met
de harmonische lijnen en vormen aan te
danken heeft. De genenmix van Amurath
ShA en Ramzes vormen de sleutel tot
deze functionele eigenschappen.

Daarvan tekent Ramzes twee keer voor de
inbreng van Amurath via zowel de vaders- als
moederszijde. Toen Dirk Willem Rosie zijn verhaal
(hulde overigens) over de stempelhengst Rigoletto (v. Ramzes) in Ids nr 25/99 schreef en tot de
conclusie kwam: “Jawel, het was een Arabier die
aan de basis van de Duitse springpaardenfokkerij
ten grondslag lag”, bevroedde hij waarschijnlijk
helemaal niet over wie hij het nu precies had. Om
dat precies te willen weten, moeten ver terug in de
geschiedenis. De paardensportfokkerij laat zich nu
niet eenmaal sturen met korte, horizontale intervallen maar berust op het verticale en genetisch
verleden van de ouderdieren. Met zijn vraag in het
eerder genoemde artikel: “Zou de lijnenteelt op
Ramzes en Amurath ox hier misschien iets mee te
maken hebben” slaat Rosie de spijker precies op
zijn kop. Inmiddels is er geen Duits internationaal
sportpaard die niet het bloed van Amurath ox
in zijn pedigree voert. En die genetische lijnenteelt met Ramzes heeft onmiskenbaar de beste
internationale spring –en dressuurpaarden van na
de oorlog voortgebracht. In Holstein leidde dat
tot internationale springkannonen en in Westfalen
en Oldenburg domineert de R-lijn van Ramzes al
decennialang de GP-dressuurpistes.

Cassini I

Dat Captiol geen toevaltreffer is, laat ook zijn
nafok overduidelijk zien. De bekendste van zijn
zonen is de imponerende en sympathieke schimmel
Cassini I. Als jonge hengst liet Cassini I al veel
springkwaliteit zien in het verrichtingsonderzoek in
Adelheidsdorf. Onder Bo Kristoffersen maakte de
marmerwitte hengst met succes zijn entree in de internationale sport in 1995. Franke Sloothaak nam
twee jaar later de teugels over en dat leverde direct
grote successen op. Onder deze ruiter won Cassini
I meer dan €150.000 dankzij klasseringen in Grote
Prijzen, Nations Cups en Wereldbeker-wedstrijden. Onder meer de Grote Prijzen van Arnhem
en Modena wist het duo op hun naam te zetten.
Daarnaast heeft Cassini I uitstekende zaken in de
fokkerij gedaan en veel invloedrijke zonen gebracht
zoals Berlin, Cumano en Candillo, die alle drie ook
Amurath weer ettelijke keren in de pedigree voeren.
Ook voor Cassini I geldt dat zijn beste kinderen het
product van een gelijke genenmix zijn.

Vooral de goede rijdbaarheid is een in het oogspringende eigenschap die hij praktisch al zijn
kinderen meegeeft. Meerdere producten schitterden
op de Olympische Spelen. De hengst is één van
de tophengsten van het Holsteiner verband. Berlin
voert via Metellus aan moederszijde Ramzes in
de pedigree. Cumano voert via zijn grootmoeder,
Weisse Dame, de Shagya-Araber Kalif in zijn pedigree. En die combinatie met Ramzes bracht ook
bij Libero H wereldsuccessen. En Candillo voert
Amurath 1891 aan moederszijde weer tien keer in
de pedigree.

Foto: Sanne de la Parra
Het EASP heeft met het goedkeuren van
de 3-jarige Plutarchus (Perfectum x Cassini I) dit jaar niet alleen een combinatie
van het beste Holsteiner- en ShagyaAraberbloed maar ook hernieuwde
genen aan de Capitol dynastie en daarmee de sportpaardenstapel toegevoegd.
De krachtige, evenwichtige bewegingen
met het ruime zweefmoment worden nog
maar zelden in de keuringsbaan getoond

De beide zonen Berlin

en Cumano van Cassini I stonden jarenlang aan de top van de internationale
springpaarden. Aan Cumano is goed te
zien hoe een internationaal paard boven
de hindernis zijn hoofd, hals en rug
gebruikt. Internationale paarden springen niet met een bolle maar met een
holle rug. Alleen dan kan het paard de
voorbenen naar de hals toe en de achterbenen onder de massa vouwen.

Nafok

Inmiddels scoren ook zijn klein – en achterkleinkinderen boven het gemiddelde. De hengst
Cornet Obolensky met drie keer Ramzes en twee
keer Farn in de pedigree is, net als Capitol I, een
product van een gelijke genenmix. Deze zeer fraaie
hengst behoort tot een van de meest succesvolle
hengsten van deze tijd en nu al heeft hij meer
dan 50 goedgekeurde zonen. Hij is bovendien
goedgekeurd voor Westfalen, Hannover, Holstein,
EASP en Selle Francais. Zijn pedigree is een herhaling van Arabische en klassieke voorouders die
per saldo fenotypisch hebben geresulteerd in een
Shagya-Arabisch paard in warmbloedformaat. In
totaal voert Cornet Obolensky 78-keer Amurath
via zijn Holsteiner genen, waarvan een keer via zijn
Hannoveraanse genen en twee keer via Ramzes x.
Uitgesplitst ziet de score er als volgt uit: Amurath
78-keer, Ramzes x 4-keer, Farn > Fax I 2- keer

Cekin I ox (Holstein), Kohinoor ox 1- keer (Holstein)
en Shagya XVII12 1- keer (Hannover).

Cassini I

Met Indoctro (Capitol I x Caletto II) heeft
het KWPN een goedverervende zoon van
Capitol I aan de hengstenstapel toegevoegd die qua karakter misschien nog
wat meer Shagya-Arabische genen kon
gebruiken.

en zijn moeder Wisma (Caletto II x
Mahmud). In tegenstelling tot wat de
fokleiding dacht, fokten zowel Captitol
I als zijn zoon Cassini I hun beste en
mooiste paarden uit de meer robuuste
merries met een gelijke genenmix.
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De uitgesproken Arabische opdruk van
Cornet Obolensky is het gevolg van zijn
pedigree die aan vaders- en moederszijde telkens weer een herhaling van
deze genen laat zien. Een Shagya-Arabisch paard in warmbloedformaat.
Niet alleen in Holstein maar op het hele
Europese continent wordt het bloed van
Capitol I thans breed ingezet. Een Duitse
fokleider zei ooit eens: “Nur mit einem
Schimmel kommt man in den Himmel”.
Ongetwijfeld zullen daar veel nazaten
van Capitol I bij zijn.

