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De inzet van de Arabische Volbloedhengst Fetysz 
ox in 1937 was gevolg van de inventarisatie die 
de “Gestütsleitung” in 1936, na de Olympische 
Spelen, in Berlijn had gemaakt. De fokleiding 
constateerde dat de Ostpreussische Pferde zowel 
fysiek als mentaal teveel naar de kant van de 
Engelse Volbloeds waren doorgeslagen. Voor het 
landbouwwerk, de cavalerie en de sport achtte 
men deze ontwikkeling niet gewenst. Daarom 
werden er in 1937 opnieuw een aantal Arabische 
hengsten ingezet  conform de oorspronkelijke 
uitgangspunten van  Graf Lindenau, zoals die 
in 1732 bij de oprichting van het ras werden 
vastgelegd en waarin werd bepaald dat voor het 
Ostpreusische paard (Trakehnen) uitsluitend 
Orientaalse - en Engelse Volbloeds ingezet 
konden worden. Toen de fokkerij, na de “Grosse 
Treck”  voor de Russische troepen in 1944, in 
handen kwam van de particuliere fokkers in West-
Duitsland werd dit vooroorlogse fokbeleid van de 
ervaren Landstallmeisters alweer losgelaten en 
werden de kaarten bijna weer uitsluitend op de 
Engelse Volbloeds gezet. 

Slechts 595 Ostpreussische merries en 45 heng-
sten wisten in 1944 voor de aanstormende Rus-
sische troepen West-Duitsland te bereiken. De rest 
van de eens uit duizenden bestaande Ostpreus-
sische paardenfokkerij werd tijdens de oorlog 
gedood en een handjevol werd als oorlogsbuit 
naar Rusland vervoerd.  

Ondanks dat Fetysz ox in 1944 bij het bombarde-
ment van Dresden om het leven kwam en de fok-
kerij  maar vrij kort gediend heeft, is zijn aandeel 
in de naoorlogse Trakehnerfokkerij zo groot dat 
geen enkele hengst hem op dit terrein evenaart. 
Via Lateran, die uit een dochter van Fetysz ox x 
Cancara x werd geboren, maakte hij in Hannover 
faam als leverancier van springpaarden.       

Succes
Om het succes van Fetysz in de Takehnerfok-
kerij en andere warmbloedfokkerijen te kunnen 
verklaren, is het van belang kennis te nemen van  
de ervaringen zoals die door Dr. Fritz Schilke in 
“Trakehner einst und jetzt” onder het hoofdstuk 
Volbloedhengsten werden beschreven. 
“Ondanks de grote inzet van de Engelse Vol-
bloeds uit verschillende landen hebben er slechts 
zeven een foktechnische bijdrage in de Ostpreus-
sische fokkerij geleverd. Dat zijn: Snyders xx, 
Shama xx, The Duke of Edinburgh, Marsworth 
xx, Friponnier xx, Hector xx en Perfectionist xx.  
Eersteklas Volbloeds, die zich in de halfbloedfok-
kerij goed vererven en fokmateriaal leveren, zijn 
zeldzaam. Na de 1e wereldoorlog heeft Ostpreus-
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sen slechts één Volbloed gehad die eerst na een 
voorzichtig uitproberen ook in de landelijke fok-
kerij sterker gebruikt had kunnen worden en waar 
de fokkers ook vertrouwen in hadden. Dat was 
de in 1919 geboren vos: Paradox xx (Christian 
de Wet x Red Prince II). Paradox zelf heeft geen 
groot scala aan verrichtingen kunnen tonen. Hij 
ging als tweejarige naar Jagden in Trakehnen en 
werd in 1922 op het Landgestüt Georgenburg ter 
dekking gesteld. Een groot aantal kinderen van 
hem hadden zich op de Ostpreussische renbanen 
goed in de kijker gereden en waren door hun 
overwinningen goed te verkopen paarden. Verder 
danken verschillende fokmerries hun bijdrage aan 
zijn invloed en bij de cavalerieaankopen behoor-
den zijn kinderen tot de gewilde paarden. Tot aan 
1937 waren 126 kinderen van Paradox als cavale-
riepaarden aangekocht. De opvallende vererving 
van de hengst werd door de fokleiding gewaar-
deerd en die zette hem daarom als “Hauptbe-
schäler” in. Enige van zijn zonen werden ook voor 
de reguliere landbouwfokkerij aangekocht.  
Het Arabische paard is kleiner dan het Engelse 
Volbloed. Men heeft dan met stokmaten van 
tussen 1.50m. en 1.54m. te maken. Op deze 
gronden zou men tot de conclusie kunnen komen 
dat het Arabische Volbloed voor de inzet in de 
halfbloedfokkerij minder geschikt dan het Engelse 
Volbloed is. Wat men echter door de toevoer van 
Arabisch bloed wil bereiken, zijn in eerste instantie 
niet zozeer de uiterlijke kenmerken maar vooral 
de innerlijke eigenschappen die het Arabische 

paard bezit. In het bijzonder zijn goedmoedigheid 
en aanpassingsvermogen onder alle omstan-
digheden, zijn uithoudingsvermogen en hardheid, 
zijn vitaliteit en zijn buitengewoon aangename 
en werkbare temperament. Van zijn uiterlijke ver-
schijning zijn het de buitengewone schoonheid en 
adel die onze paarden verrijken. Men wil graag 
het opvallende voorkomen, het droge en edele 
hoofd, de goede harmonie van het totale lichaam 
die de paarden op allerlei ondergrond altijd 
het natuurlijke evenwicht geeft. In de vroegere 
Ostpreussische fokkerij is regelmatig Arabisch 
bloed gebruikt. De schoonheid van de paarden, 
hun buitengewone werklust en aanleg als rijpaard 
kunnen zeker niet als laatste op het conto van die 
inzet worden geschreven. Omdat het Arabische 
paard een ongewoon sterke verervingfactor 
heeft, volstaat een ‘homeopathisch’ gebruik om 
de nakomelingen generatieslang schoonheid, 
een goed karakter, uithoudingsvermogen en 
levensduur mee te geven.  Alle drie de  Arabische 
hengsten, die van Janow Podlaski (Polen) na ruil-
ing tegen Ostpreussische warmbloedhengsten,  in 
1937 in Trakehnen ter dekking werden gesteld, 
hebben aan die verwachting ruimschoots voldaan. 
Deze drie hengsten waren allen schimmel. Tot de 
hengsten met een Arabische bloedvoering die in 
de fokkerij een sterke bijdrage hebben geleverd 
behoorde o.a. Pilatus. Deze in 1921 geboren 
hengst was een zoon van de Arabische Vobloed-
hengst Dema Kaja ox uit de merrie Parzenprinzess 
v. Prinz Optimus. Hij was van 1924 -1925 “Haupt-
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beschäler” in Trakehnen, daarna tot 1931 werd hij 
ingezet op het Braunsberger Landgestüt. Dit gaat 
ook voor zijn zoon Lindequist (v. Pilatus) op. De 
nakomelingen van Pilatus en Lindequist waren de 
best denkbare gebruikspaarden. Ze waren onge-
woon lichtvoetig, hadden een uitgesproken rustig 
temperament dat vrij van heftigheid en sensibiliteit 
was. Ze werden als rijpaarden buitengewoon 
hoog ingeschat omdat ze de opleiding als rijpaard 
braaf en leergierig ondergingen zonder dat men 
bang hoefde te zijn dat ze nerveus werden. 
Voor de hardheid en werkbaarheid van paarden 
met Arabisch bloed spreken talrijke bewijzen. Zo 
werden de zonen Heimatsang en Heimathorst van 
de Anglo-Arabische hengst Nana Sahib x winnaar 
van de begeerde “Goltz-Querfeldeinbokaal”. Het 
bekende springpaard Morgenglanz v. Nana Sahib 
won o.a. de Duitse springderby in 1930 en niet te 
vergeten Herold, een kleinzoon van Nana Sahib 
x, die twee keer de zware Pardubitzer steeple in 
Tsjechië won.  

Herold was geen Adonis met een edel hoofd 
maar in zijn body was hij een atleet, de sportman, 
het door „bloed“ gemarkeerde paard.  

In 1940 kwam Lowelas ox  (Koheilan I ox x 
Bakzysz ox) naar Trakehnen, een bijzonder schone 
en harmonieuze vos geboren in 1930 op de 
Arabische Volbloedstoeterij Janow Podlaski in Po-
len. Bij de directe inzet van Engelse of Arabische 
Volbloeds is voor de gemiddelde fokker echter 
een passende voorzichtigheid geboden.”

Het prachtige Hauptgestüt Trakehnen van de 
vooroorlogse Ostpreussische fokkerij dat thans in 
Polen ligt. De gebouwen zijn aan het eind van de 
oorlog grotendeels verwoest. Op de Olympische 
Spelen in 1936 te Berlijn wonnen de Trakehners 
vier van zes Gouden medailles in de hippische 
onderdelen.

Pedigree
Fetysz is geboren in 1924 op de wereldberoemde 
staatsstoeterij Janow Podlaski in Polen. Hij werd 
door Landstallmeister Dr. Ehlert beschreven als 
een droompaard. “Beeldschoon hoofd, veel hals, 
schoft en schouder met edele en harmonieuze 
lijnen. De voorhand is zeer aansprekend en vrij 
van afwijkingen. De spronggewrichten zijn niet 
bijzonder groot maar wel sterk gemoduleerd en 

goed ingestoken. Hij zou nog iets meer diepte 
mogen hebben. Zijn bewegingen waren lichtvoetig 
en schwungvol”. Reeds na het eerste dekjaar werd 
Fetysz ox op grond van zijn goede fokresultaten 
op het Hauptgestüt in Ostpreussen (thans Polen) 
als Hauptbeschäler in gezet. Zijn vader is Bakzysz 
ox die tevens de vader van de moeder van de 
eerder genoemde Lowelas ox maar ook de 
grootvader van de moeder, Jordi ShA, van Duit-
slands meest invloedrijke hengst aller tijden t.w. 
Ramzes x is. Diens ongeëvenaarde prestaties in 
de Duitse warmbloedfokkerijen zien we ook in de 
nakomelingen van Fetysz ox terug.  Ook hij stond 
aan de wieg van de beste internationale spring- 
en dressuurpaarden die met name door de hengst 
Donauwind op het internationale podium schit-
terden. Fabian (v. Donauwind) behaalde onder 
Reiner Klimke in 1980 het Europese kampioen-
schap GP-dressuur en Abdullah (v. Donauwind) 
wist in 1985 de Wereldbeker springen in Berlijn te 
winnen. Opvallend is dat Fabian en Abdullah in 
hun pedigree Fetysz ox  zowel aan de vaders- als 
aan de moederszijde voeren. Daarmee wordt 
bevestigd wat Dr. Schilke al eerder in zijn boek 
concludeerde dat bij een toevoer van het Arabisch 
bloed de werklust en prestatieaanleg toenemen. 

Donauwind die na een korte dektijd in Duitsland 
en Denemarken naar de USA werd geëxporteerd 

en zijn over-overgrootmoeder de Arabische Vol-
bloedmerrie Dongola ox.

Fabian won met Reiner Klimpke in 1980 het Eu-
ropese kampioenschap GP dressuur en Abdullah 
won met Conrad Homfeld in 1985 de Wereld-
beker Springen te Berlijn.      

De pedigree van Donauwind levert daarvoor 
ontegenzeggelijk het bewijs. De over-overgroot-
moeder van Donauwind is de Arabische Volbloed-
merrie Dongola ox. Haar vader is Jasir ox wiens 
zoon Jason ox in de Hannoveraanse fokkerij via 
Einblick en Gimpel en in Oldenburg met Chronos 
en Flirt een stevige plaats in de internationale 

prestaties van deze stamboeken heeft veroverd. 

Boven de internationale Hannoveraanse 
springhengst Gimpel en onder de internationale 
Oldenburger dressuurhengst Flirt.

De internationale Grand-Prix Dressuurhengst EH 
Monteverdi TSF is ingeteeld op Donauwind.  Zijn 
vader, EH Partout, komt uit dochter van Donau-
wind. Niet alleen in de warmbloedfokkerij ook in 
de Arabische Volbloedfokkerij leverde Fetysz ox  
wereldkampioenen. 

Links de internationale dressuurhengst Monte-
verdi  en rechts Bask ox die naar Amerika werd 
geëxporteerd en daar een legende werd.  

Via zijn zoon Witraz leverde hij Bask die na een 
rencarrière in Polen later naar Amerika  werd 
geëxporteerd en daar met meer dan 1000 na-
komelingen tot de absolute top van de Arabische 
Volbloeds behoorde. In Polen leverde Fetysz  o.a. 
de hooggewaardeerde Shagya-Araber Marosz 
die op Janow Podlaski “Hauptbeschäler”was. Het 
is buitengewoon triest dat er tijdens de 2e werel-
doorlog zoveel van dit goede en hoogwaardige 
paardenmariaal verloren is gegaan. Genetisch 
een verlies dat moeilijk of niet te herstellen is.  



© 2016 EASP Stamboek

Warmbloedfokkerijen
Zijn grootste invloed leverde Fetysz uiteraard in 
Trakehnen maar ook in andere  warmbloedfok-
kerijen is hij genetisch en fenotypisch via de inge-
zette Trakehnerhengsten vertegenwoordigd. Met  
name door Gribaldi en zijn zoon Totilas wordt het 
bloed van Fetysz ox ook breed in de warmbloed-
fokkerij verankerd.

Gribaldi(l) en zijn zoon Totilas(r) hebben ertoe 
bijgedragen dat de genen van Fetysz ook breed in 
de warmbloedfokkerij werden vertegenwoordigd. 
Let ook op de zuivere balans bij Totilas waarbij de 
dragende benen in één spoor staan. 

De in Nederland gestationeerde Kasparow 
voert aan moederszijde twee keer Fetysz in de 
pedigree en bleek een uitstekend en buitenge-
woon getalenteerd veelzijdigheidspaard te zijn.  
Maar niet alleen door de Trakehnerhengsten ook 
in Hannover zijn de genen van Fetysz ox stevig 
in de merrielijnen verankerd. Daarvoor tekent 
met name de hengst Lateran, uit een dochter 
van Fetysz ox, die met zijn internationale zoon 
Lavendel als leverancier van springpaarden naam 
in Duitsland en bij Zangerheide via Aramis Z van 
Leon Melchior maakte.  

Links de Hannoveraanse hengst Lateran en rechts 
zijn zoon de internationale springhengst lavendel.  

Tot de bekendste behoren Argentan I en zijn zoon 
Argentinus die, op grond van hun verdienste, 
beide tot hengst van het jaar in Hannover werden 
uitgeroepen. Argentan I laat een pedigree zien 
waarin hij genen met die van Donauwind gelijk 
heeft. Zijn grootmoeder is een dochter van Fetysz 
ox en via zijn vader Absatz voert ook hij het bloed 
van Shagya XVII-12. Volgens de hippoloog Claus 
Schridde vererven Argentan I en II zeer goede rij-
paarden met veelal fascinerende bewegingen en 
springmanieren. Dat blijkt ook uit de hoge scores 
op de Duitse indexen.

Links Argentan I en rechts zijn zoon Argentinus 
die beide tot de Hannoveraanse “Hengst van het 
Jaar” werden uitgeroepen. 

De beeldschone Trakehnerhengst Patras, die met 
Peraea de grootmoeder van Donauwind gemeen 
heeft, werd door Claus Schridde in zijn boek 
”Ädel Verplichtet” als een ideaal rijpaard zowel 
heeft, werd door Claus Schridde in zijn boek 
”Ädel Verplichtet” als een ideaal rijpaard zowel 
heeft, werd door Claus Schridde in zijn boek 

fysiek als qua karakter omschreven. Eind jaren 

zeventig werd hij het slachtoffer van een niet al 
te frisse belangenstrijd in de Hannoveraanse 
fokleiding. Pas na vele jaren draaide de fokleiding 
bij en werden, na goedkeuring bij het ZfDP,  zijn 
kinderen alsnog bij het Hannoveraanse stamboek 
ingeschreven. Het kwaad was toen echter al 
geschied en de fokkers en kopers hadden dankzij 
de negatieve publieke image de belangstelling 
voor deze waardevolle hengst verloren. Een moei-
zame strijd tegen bureaucratische en kortzichtige 
windmolens is niet aan te raden maar mag ook 
niet uit de weg worden gegaan als die uit een 
eerlijke en bewezen overtuiging wordt gevoerd,  
zo schrijft Schridde in zijn eerder genoemde boek. 
Via zijn zoon Pygmalion tekent Patras  voor het 
grootvaderschap van de springpaardenleveran-
cier Stakkato.  

Links de beeldschone Patras die in zijn moederlijn 
ook de Arabische Volbloedhengst Adamas ox 
voert en rechts een topleverancier van spring-
paarden in Hannover de hengst Stakkato wiens 
grootvader Pygmalion, aan moederszijde, een 
zoon van Patras is. Stakkato voert bovendien via 
Absatz de genen van Shagya XVII-12 en via Got-
thard twee keer het bloed van de Shagya-Araber 
Amurath ShA.  

Trakehner    
In de Trakehnerfokkerij is de invloed via zijn zoon 
Famulus > Maradscha > Flaneur tot stand geko-
men. In de Trakehnerfokkerij begint de naam van 
de hengsten, net als bij de Arabische Volbloeds, 
met de eerste letter van de moeder. 

Links Maharadscha en rechts zijn zoon Flaneur 
die het bloed van Fetysz ox breed in de Trakeh-
nerfokkerij hebben verankerd. Maharadscha was 
een ongewoon schone hengst met een Arabische 
uitstraling in groot formaat en met elastische 
schwungvolle bewegingen.   

Het is echter de donkerbruine Flaneur geweest die 
het erfgoed van Fetysz ox voorgoed in de bloe-
dlijnen van de Trakehnerfokkerij heeft gekerfd. 
Zelf was hij “Reservesieger” op de keuring in 
1967 te Neumünster. Bij zijn goedkeuring kreeg 
hij de volgende beoordeling mee. “Uitgesproken 
rastypische hengst met veel uitstraling, sprekend 
hoofd, goed geproportioneerde nek en goede 
halswelving. Diep, breed en een zeer goed gele-
gen schuine en bespierde schouder. Harmonisch 
gebouwd met een kwalitatief sterk fundament en 
ruime krachtige bewegingen”. De kwaliteiten van 
Flaneur als fokhengst werden al vroeg herkend. 
Uit zijn eerste dekjaar werd de hengst Rubin 
goedgekeurd die vervolgens de “HLP-Sieger” 
Rembrandt en Majoran bracht. Zijn zoon Arogno 
heeft zonder twijfel Fetysz een onwisbare plaats 
in de Trakehnerfokkerij heeft gegeven. Verder 
werden van Flaneur goedgekeurd: Avignon, 
Ayacucho, Damaskus, Don, Franziskaner, Gajus, 

Grandioso, Halifax, Hemmingway, Hitchcock, Is-
tanbul, Memphis, Rubin, Troubadour en Vargese. 
Van Arogno werden goedgekeurd: Elitär, Giorgio 
Armani, Ivernel, Karon, Korsakow, Louidor, Napo-
leon Quatre, Oxford, Partout, Polarpunkt, Praust, 
Schwadroneur, Traumdeuter, Wakond.

Links Arogno en rechts zijn zoon Partout die weer 
uit een dochter van Donauwind komt. Onder 
Anky van Grunsven was hij een begaafd en suc-
cesvol GP-dressuurpaard. 

De zeer aansprekende Caprimond (v. Karon) 
voert ook aan moeders- en aan vaderszijde Fetysz 
ox in de pedigree en ontpopte zich als een zeer 
succesvol sportpaard en vaderpaard. Hij werd 
voor OLD, HANN, RHEINL, BAWÜ, SAH en SWB 
succesvol sportpaard en vaderpaard. Hij werd 
voor OLD, HANN, RHEINL, BAWÜ, SAH en SWB 
succesvol sportpaard en vaderpaard. Hij werd 

goedgekeurd. In 1988 won hij het hengstenver-
richtingszoek te Adelheidsdorf en behaalde in 
hetzelfde jaar het “Reserve Bundeschampionat”. 
In 1998 werd hij op grond van zijn verdienste uit-
geroepen tot Trakehner van het jaar.  Tot zijn 19e 
levensjaar was Caprimond met Theresa Wahler 
actief en succesvol in de Grand Prix-sport. Van 
Caprimond zijn inmiddels ook weer zeven zonen 
goedgekeurd waarvan Chronist met Ramzes x in 
de moederlijn genetisch de meest interessante is.

Links Caprimond en rechts zijn zoon Chronist die 
via zijn grootmoeder Caravelli de Anglo-Araber 
Ramzes x uit Jordi ShA in de pedigree voert.

Aan de vrouwelijke kant is het bloed van Fetysz 
vooral door de fraaie hengst Marduc, die in zijn 
moederlijn ook weer de schimmelhengst Adamas 
ox voert, wijd verspreid. Deze in 1977 geboren 
hengst heeft met 12 goedgekeurde zonen een 
niet uit te wissen stempel op de Trakehnerfokkerij 
gedrukt. Van deze zonen behaalden er maar 
liefst 4 het GP-niveau (Adenhauer, Herzzauber, 
Lambrusco en Anduc) en dat is een uitzonderlijke 
score. De in Frankrijk gestationeerde GP-hengst 
Le Duc is weer een zoon van Anduc.      

Links de zeer goed gemodelleerde Marduc en 
rechts zijn zoon Herzzauber die in 1990 tot 
kampioen van de Hengstenkeuring werd uit gero-
epen. Op grond van zijn eigen prestatie als GP-
dressuurpaard en zijn zeer goede nafok verkreeg 
hij ook het Elite-predikaat.



“Van de ongeëvenaarde Arabische flair profiteert 
de Trakehnerfokkerij al generatieslang door de 
oriëntaalse genen van Harun al Rachid (ShA), de 
onvergetelijke Lowelas ox en de absolute treffer 
Fetysz ox”

Van die genetische mix is ook de GP-hengst 
Kostolany, de vader van Gribaldi, een sprekend 
voorbeeld. Hij voert 3 keer Harun al Rachid ShA, 
3 keer Nana Sahib, 1 keer Jasir ox, 1 keer Demir 
Kaja ox en 4 keer de absolute treffer Fetysz ox in 
zijn pedigree.  

en zijn zoon Ostpreusse. Een betere naam voor 
een hengst met de historische achtergrond van de 
Trakehners  kan men eigenlijk niet bedenken.   

Van zijn kinderen werd het volgende genoteerd. 
“Zijn veulens hebben allen adel en zijn zeer 
rastypisch. Zij beschikken zonder uitzondering 
over een goed fundament, een ruime stap, een 
bodemnemende galop en een gecadanceerde 
en swingende draf”. Inmiddels zijn er al weer 
vier zonen van deze hengst goedgekeurd. In zijn 
beeldschone zoon, de zeer evenwichtiggebouwde 
hengst Ostpreusse, komen eigenlijk de woorden 
die Erhard Schulte, in zijn boek “Ein Rasseporträt 
des Trakehner”, opschreef, het best tot uitdruk-
king.

Tot een van de mooiste hengsten uit de manne-
lijke nafok van Fetysz mag de hooggetalenteerde 
Freudenfest worden gerekend, die drie keer Fetysz 
in de pedigree voert en dat is hem in zijn model 
en uitstraling ook aan te zien. Die Arabische 
uitstraling wordt nog versterkt door de Shagya-
Araberhengst Lapis die als overgrootvader van de 
Tolstoi, de vader van Freudenfest, te boek staat. 
Via Amadeus voert hij in de moederlijn ook het 
bloed van de Shagya-Araber Harun al Rachid. 
In 1999 werd Freudenfest uitgeroepen tot de 
kampioen van de Trakehnerhengstenkeuring. Bij 
zijn goedkeuring werd hij als bewegingskunste-
naar beschreven. Een uitdruksvolle hengst die 
door zijn markante voorkomen adel en harmonie 
verbindt.

Freudenfest die zijn opmerkelijke, mensvriendelij-
ke Arabische karakter met dit kleine jochie toont

© 2016 EASP StamboekAllround - editie 1 - 2013


