Door Karel de Lange

Shagya-Araber
Lapis

Een oorlogsveteraan met een
hoge intelligentie, een voorbeeldig karakter, een hoge
werkinzet en een onverwoestbaar fundament die een hoeksteen van de Trakehnerprestatiefokkerij werd.

Opvallend zijn de harmonische verhoudingen die
voor een energieke en dragende beweging aan
de hand en onder het zadel garant staan.
Om de geweldige invloed van Lapis ShA in de
Trakehnerfokkerij te kunnen begrijpen, is het van
belang om het ontstaan van de Shagya-Araberfokkerij na te gaan. Deze ontwikkeling vond plaats
tijdens een turbulente geschiedenis waarin de
landkaarten telkens weer door oorlogen werden
veranderd. In het midden van de 19e eeuw
ontstond er een grote behoefte aan eerste klas
legerpaarden die, naast het gewone legerwerk,
door de officieren tot het hogeschoolniveau
getraind konden worden. Daarnaast moesten ze
als jachtpaard voor de grote en zware wedstrijden
in die tijd ingezet kunnen worden.
Het officierenpaard in de 19e eeuw. Harmonie, balans,
kracht, schoonheid en moed stralen van dit paard af. Een
hogeschoolstrijdros van toen bood de meeste overlevingskansen in de veldslagen en scoort nu de meeste punten
tussen de witte hekjes.

Faam

Naast allerlei verrichtingstesten moesten de oudere hengsten in tien dagen een afstandsrit over
een ongelijk terrein van 480 km. afleggen. Al snel
maakten de Shagya-Araber faam en werd het een
zeer gewild rijpaard bij de toenmalige legerofficieren. De keizerlijke garde van Oostenrijk-Hongarije bestond geheel uit Shagya-Araber. Ook de
Japanse keizer Horohito en diens hele staf reden
voor de 2e wereldoorlog op Shagyapaarden. De
Shagya-Araber werd een statussymbool in deze
kringen.

Gravure van Juliusz Kossak

Aankopen

In de grote Habsburger Dubbelmonarchie werden
derhalve vaak in rechtstreekse opdracht van de
keizer weer expedities naar het Midden-Oosten
gestuurd om aankopen te doen. Het doel was
om, zonder verlies van de unieke woestijneigenschappen, een wat forser ‘Araber’ rijpaard
te fokken dat beter voor de Europese maten en
gewichten geschikt was en tegelijkertijd meer
gewicht kon dragen om ook de soldatenuitrusting
mee te kunnen nemen. Naast de importmerries uit
vooral de Njed woestijn in Syrië werden de originele Oriëntaalse merries uit de fokkerij van de
vroegere Osmaanse (Turkije) bezetting gekozen,
die als stammoeders aan het fokdoel beantwoorden. In die begintijd is er ook nog, zoals bij alle
warmbloedrassen, een Andalusische invloed geweest. Die invloed heeft de Shagya-Araber vooral
in de massa verrijkt en dat is nog steeds terug te
zien. Onder de woestijnimporten bevond zich in
1836 de beeldschone, massale honingschimmel
“Shagya”. Zijn invloed is dermate groot dat het
ras vervolgens in 1978, bij de voorbereiding van
de oprichting van de ISG (Internationalen Shagya
Gesellschaft), naar hem werd genoemd.

Links de keizerlijke garde van Oosterijk bij de
begrafenis van Franz Joseph I in 1916 en rechts
de Japanse keizer Hirohito.
En met het weergaloze optreden van het vierspan
o.l.v. Gestütsdirector Tibor von Pettkó-Szandtner
van de Hongaarse staatstoeterij Babolna vierden
de Shagya’s triomfen in heel Europa met Aken
in 1936(OS) als hoogtepunt. Helaas hebben
de 1e en de 2e wereldoorlog en de naoorlogse
communistische periode deze fokkerij bijna
onherstelbaar beschadigd en als deze oorlogen
er niet geweest zouden zijn, had de ShagyaAraber waarschijnlijk heel anders in de huidige
paardenetalage gestaan.

Gravure van Juliusz Kossak
De kruisingen met de Engelse Volbloeds die in
de slag bij Waterloo in 1815 nog als uitstekende
cavaleriepaarden furore hadden gemaakt, hadden hun glans, vanwege de eenzijdige selectie op
de renbaan, een kleine 100 jaar later al verloren.
“Dit werd reeds bewezen in de Krimoorlog waar de
Afrikaanse Chasseurs Berber/Arabs bereden en in goed
conditie hielden, nadat de Fransche en Engelsche paarden
het alle reeds hadden afgelegd” (Uit Riemers magazijn 3
maart 1917).

Gestütsdirector Tibor von Pettkó-Szandtner met
een weergaloos optreden van zijn vierspan Shagya-Araber in Aken 1936 (OS).
De lichte cavalerie uit 1857. Opmerkelijk is het
aantal schimmels die niet alleen qua kleur maar
ook qua model een Shagya-Araber herkomst
verraden.
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Inzicht

Het is vooral aan de inzichten en volhardendheid
van de Holsteiner Verbandsvoorzitter Georg Ashbahs, Landstallmeister Dr. Grabensee (Hannover),
Dr. Schilke (Trakehnen), Freiherr Clemens Baron
von Nagel (Westfalen en Holstein), Landstallmeister Dr. Bilke (Moritzburg), Landstallmeister Dr. Frielinghaus (Darmstadt) en Oberlandstallmeister Dr.
Rau te danken dat het schaars geworden ShagyaAraberbloed aan het begin en in het midden van
de 20e eeuw zich vooral zo vast in de vrouwelijke
lijnen van de Duitse warmbloedfokkerijen heeft
genesteld. Er is geen enkel Duits internationaal
sportpaard die niet het bloed van Amurath ShA
1896 of Amurath 1898 ShA voert. En elke Holsteiner hengst voert Amurath 1881 ox in zijn pedigree. De beide Amuraths leverden in Holstein en
in Hannover een reeks puike sportpaarden, prima
fokmerries en betrouwbare gebruikspaarden.
Oberlandstallmeister Dr. Gustav Rau benadrukt
dit herhaaldelijk in zijn rapporteringen. Alleen
de laatrijpheid en de daarmee gepaardgaande
fysieke veranderingen werden nog wel eens over
het hoofd gezien. Met hun evenwichtsmodel en
harmonische bouw spelen ze echter nog steeds
een rol in de pedigrees en het fenotype van de
moderne Duitse sportpaarden.

Trakehnerfokkerij

De Trakehnerfokkerij had reeds voor de 2e wereldoorlog een intensieve opfrissing ondergaan
door weer meer Arabische Volbloedhengsten
(Adamas ox, Fetysz ox en Lowelas ox) aan te
kopen en in te zetten zoals dit bij het ontstaan en
vorming van het ras in 1732 het geval was. De
Arabische Volbloedhengst Fetysz ox werd zelfs
‘Hauptbeschäler’ op het Hauptgestüt in Ostpreussen wat nu in Polen ligt. Aan het eind van 1944
werd het Hauptgestüt en een aantal boerenfamilies met hun paarden in een barre winter voor het
aanstormende Rode Leger naar West-Duitsland
geëvacueerd.

geheel in particuliere handen over. Het nieuw
opgerichte Trakehner Verband beperkte zich tot
het in eigendom houden van enkele dekhengsten.
Een fokbeleid zoals dat op het vroegere Hauptgestüt kon worden gevoerd, behoorde daarmee
voorgoed tot het verleden. Dr. Schilke wilde echter
het ingezette vooroorlogse fokbeleid niet zomaar
aan de kant zetten en zocht in het chaotische,
naoorlogse Duitsland mogelijkheden om toch
hengsten in te zetten die aan de eisen van destijds
voldeden. Die mogelijkheid deed zich met Burnus,
een zoon van de Shagya-Araber Lapis, voor.

Dosanowo

Lapis werd in 1938 op de staatstoeterij Dosanowo in het voormalige Joegoslavië geboren. Hij
was een zoon van de merrie Phänomen x Siglavy
II-22 en diens moeder was Shagya VIII. Bij deze
merrie staat als grootvader van de moeder de
hengst Amurath 1881 ox te boek. Deze merrie
gaat verder terug op de merrie Moldavia (1816).
Het Duitse leger deed regelmatig aankopen in de
Balkanlanden. In 1941 werd Lapis aangekocht
en naar Krampnitz, een opleidingschool van het
Duitse leger, getransporteerd om opgeleid te
worden als officierspaard. Op deze school was
luitenant Schmidt-Salzmann, die herstelde van zijn
oorlogsverwondingen, werkzaam en daar licht
trainingswerk verrichtte. Hij raakte in de ban van
deze beeldschone, levenslustige hengst en belastte zich persoonlijk met zijn training. In 1942 werd
hij met Lapis naar het Oostfront gestuurd.

Een van de schaarse foto´s van Lapis met zijn
berijder luitenant Schmidt-Salzmann in 1943. De
kracht en de levenslust stralen van deze hengst af.
Onder barre omstandigheden werd in de strenge
winter van 1944 de vlucht van de Trakehners naar
West-Duitsland gemaakt.
Dresden was een van de steden waar een
overnachtingstop werd gemaakt. In twee dagen
tijd werd bijna de hele stad plat gebombardeerd
en naast een aantal drachtige merries is ook de
goed verervende hengst Fetysz ox bij dit bombardement omgekomen.

Lapis heeft geheel op onbeslagen voeten, heen
en terug, de tocht van 6000 km. tot vlakbij
Moskou afgelegd. Op de terugtocht hebben zij
samen de ontberingen van een barre Russische
winter moeten doorstaan en vaak kreeg Lapis
niet meer dan het stro en riet van de afgebrande
boerderijen te eten. Onder zwaar kanonvuur werd
midden in de strenge winter de Elbe zwemmend
door hem overgestoken. Desondanks was hij aan
het eind van de oorlog kerngezond en werd hij
geroemd om zijn onverwoestbare fundament. Na
de capitulatie werd Lapis als oorlogsbuit door de
Britten in beslag genomen. Schmidt-Salzmann
heeft toen de hulp van generaal Patton (USA)
ingeroepen, die, zelf een paardenman, begreep
hoe zeer Schmidt-Salzmann aan deze hengst
gehecht moest zijn. Dankzij deze diplomatie kreeg
hij zijn oogappel terug.

Burnus
De historische Frauenkirche van Dresden werd
in 1945 nagenoeg geheel verwoest bij het bombardement door de Engelsen en Amerikanen. In
1994 begon men weer met de wederopbouw uit
de bewaard gebleven en genummerde restanten.
Na de oorlog ging de gevluchte Trakehnerpopulatie van de ongeveer 800 paarden nagenoeg

Salzmann liet zijn oog op de elegante vosmerrie
Fenek V vallen, die op de staatsstoeterij Kisber
in Hongarije was geboren. Zij behoorde tot de
al even hooggekwalificeerde vooroorlogse half
Anglo-Arabische rijpaardfokkerij van Hongarije.
In 1947 werd uit de combinatie Lapis x Fenek V
de merrie Amsel geboren. Een jaar later in 1948
zag haar volle broer Burnus het levenslicht.

Om uit de handen van de Russen te blijven,
waren de Hongaarse staatsfokkerijen w.o. de Shagya’s in 1945 naar Bergstetten, in het zuiden van
Duitsland, gebracht. Voor de oorlog bestond de
Shagyapopulatie uit meer dan 30.000 paarden.
Aan het einde van de oorlog waren er nog amper
300 paarden over. Bij hun repatriëring naar Hongarije heeft Schmidt-Salzmann, die ten oosten van
Stuttgart in Salach woonde, hand en spandiensten
verleend en voor zijn werk mocht hij een fokmerrie uit de terugkerende koppel kiezen. Schmidt-
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Onmiskenbaar zijn bij Burnus de contouren van
zijn vader Lapis ShA te herkennen. Met name
de harmonische verhoudingen en het imponerende front komen telkens weer in zijn nafok te
voorschijn.
Beide kinderen werden om het vriendelijke karakter geprezen. De merrie Amsel heeft een hele rij
van eerste klas fokmerries en gebruikspaarden
op haar naam staan. Op vierjarige leeftijd werd
Burnus door Schmidt-Salzmann naar Warendorf
gestuurd om als eventingpaard geschoold te
worden. Daar verbleef hij vier jaar en verhuisde,
vanwege zijn meer dan gewone aanleg en
werkinzet, naar de eventingschool in Warendorf
van het Duits Olympisch Comité. Dr. Reiner
Klimke, toen een lid van het nationaal “Three-day
Event Team”, werd zijn vaste rijder. Een helaas
opgelopen blessure maakte vroegtijdig een einde
aan deze combinatie. Met Burnus behaalde hij
echter, naast de vele andere successen, zijn eerste
Duitse kampioenschap. Dat was ook Dr. Fritz
Schilke niet ontgaan en hij heeft er voor gezorgd
dat Burnus, wiens moeder geen zuivere Trakehner
was, als enige hengst in de geschiedenis met een
afwijkende pedigree in 1956 tot de Trakehnerfokkerij werd toegelaten. Dat zegt wel iets en die
beslissing heeft de Trakehners geen windeieren
gelegd. Dankzij de kundige inzichten van Dr.
Schilke, die ook nog bij Oberlandstallmeister Dr.
Rau in de leer is geweest, werd de oorlogsveteraan Lapis een hoeksteen in de sportsuccessen
van de naoorlogse Trakehnerfokkerij. Habicht, de
kleinzoon van Lapis, was de vader van Windfall
die met Ingrid Klimke, dochter van Reiner Klimke,
eveneens het Duitse kampioenschap eventing
in de wacht sleepte. Een opmerkelijk familieonderonsje. Zijn hoogtepunt was het behalen van
de bronzen medaille bij de Olympische Spelen
in 2004 te Athene. Van Burnus zijn meer dan
180 merries in het Hauptstutbuch ingeschreven.
In totaal dekte hij 420 merries. Het is vooral
zijn kleinzoon Habicht geweest die de genen
van Lapis zo breed in de Trakehnerfokkerij heeft
verankerd. Burnus stierf in 1980 op 32 jarige
leeftijd. Tot zijn bekendste nakomelingen behoren
de internationale veelzijdigheidpaarden Orkan
en Kim, het GP dressuurpaard Bariton van Harry
Boldt en de internationale springpaarden Schwalberich en Blue Boy.

Habicht

De moeder van Habicht was in 1952 geboren
merrie Hallo van de hengst Goldregen. De
robuuste merrie Handschelle, moeder van Hallo,
gold in haar tijd als één van de zwaarste typen die
de Ostpreussische fokkerij heeft voortgebracht.
De zware ontberingen tijdens de vlucht uit Ostpreussen in 1944 had Goldregen als eenjarige
hengst prima doorstaan. Op de keuring in 1969
te Neumünster werd de zwarte atleet Habicht
goedgekeurd.

voor de moederlijn van Dakapo, Pandur, Kyra and
Korofino, internationaal springen, Risiko, Halifax
and Aaron, internationale dressuur en Konrad,
Avalon en Foray die gekwalificeerd zijn voor het
internationale 2-sterren (CCI**) eventing.

Links Goldregen de vader van Hallo. Zij is de moeder (rechts) van Habicht. Vooral Goldregen staat
nog sterk in het klassieke, vooroorlogse Ostpreussische type.

Vivus (Habicht x Kassiber) en zijn zoon Impetus (Vivus x Feingeist) zetten onverminderd de prestatielijn
van Burnus voort. Impetus voert in de moederlijn
via Donauwind 2 keer het bloed van de eerder
genoemde Arabische Volbloedhengst Fetysz ox.
Parforce is nu Elitehengst en is naast zijn eigen
internationale loopbaan o.a. vader van het internationale springpaard Phantom.

Peron behaalde de bronzen teammedaille op de
OS van 1996 in Atlanta.
Ook bij Habicht zijn de harmonische lijnen en
vormen van zijn grootvader Lapis bepalend voor
het model van deze veelzijdige zwarte atleet. Op
deze foto is hij 24 jaar!

Zijn 2e goedgekeurde zoon Seeadler werd tot
‘Körsieger’ uitgeroepen. En ondanks zijn wat
beperkte kansen verwierf hij zich als vererver van
goede sportpaarden reeds vroeg een naam.

Parforce deelt met zijn zoon Phantom de meer
dan gewone springaanleg. Phantom komt uit een
dochter van de Shagya-Araber Gazal. Vier jaar op
een rij won hij de titel “Erfolgreichstes Trakehner
Springpferd”.
Livius, die zijn carrière onder Emile Hendrix begon,
behoorde met de Amerikaanse Ann Kursinski in
de jaren tachtiger jaren van de vorige eeuw tot de
allerbeste internationale springpaarden van die
tijd.

Seeadler ontpopte zich in korte loopbaan als
een uitstekende vererver. Hij is o.a. de vader van
de hooggeprimeerde fokmerries Herzass en van
Regatta. Zij behaalde het kampioenschap van de
regio Sleswig-Holstein en is de moeder van het
GP dressuurpaard Renaissance Fleur. Zijn dochter
Arena is de moeder van de goedgekeurde hengst
Alter Fritz.
Van zowel Burnus als zijn zoon Habicht werd
in het keuringsrapport de hoge knieactie genoemd die een contrast vormde bij de meer vlakke
gangen van de naoorlogse Trakehners. In 1970
werd de steeds meer imponerende hengst overtuigd ‘Sieger’ van de hengstenverrichtingsproef in
Westercelle. De toenmalige fokleider Dr. Eberhard
von Velsen Zerweck, zelf een actieve veelzijdigheidruiter, had een carrière in die discipline
voor hem in de gedachten. Hij legde daarom
contact met Martin Plewa die in zijn tijd als de
meest talentvolle eventingruiter van Duitsland
gold. Hij startte met hem een zeer succesvolle
internationale eventingcarrière. Met Habicht had
hij een band opgebouwd die hij nooit met enig
ander paard heeft ervaren. Na een zwaar ongeval
op een ander paard was het Habicht die hem het
vertrouwen weer terug heeft gegeven. Zo vertelde
hij in Trakehner Hefte 1/1981.

Twaalf zonen goedgekeurd

Van Habicht werden in totaal 12 zonen
goedgekeurd die allen zonder uitzondering of zelf
succesvol in de sport waren en/of een reeks sportkinderen hebben geleverd. In elk geval hebben ze
de naoorlogse Trakehnerfokkerij aanmerkelijk verrijkt. Bij het Olympisch GP dressuurpaard Peron
profileert hij in de moederlijn en dat gaat ook op

Livius begon zijn loopbaan onder Emile Hendrix.
Met Ann Kursinski (USA)was hij lange tijd grootverdiener in het internationale springcircuit.

Onder Monica Theodorescu gold de zeer getalenteerde Renaissance Fleur als een toekomstige
Olympische medaillewinnaar. In 2003 maakte
echter een ongeval een einde aan loopbaan van
dit zeer aansprekende GP dressuurpaard.
Van Vivus en zijn zoon Impetus kan hetzelfde
gezegd worden. Balzflug heeft zich in Nederland
goed tussen de KWPN-warmbloedhengsten kunnen handhaven. Als een van de weinige hengsten
uit deze lijn was hij qua karakter niet de gemakkelijkste. Zowel in het model als in het karakter
is zijn Engelse Volbloedgrootmoeder daarin te
herkennen.
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Als vader van de viervoudige hengstmoeder
Arwetta drukte Habicht zijn stempel ook sterk op
de merries. In zijn nadagen verbleef hij op het
hengstenstation Hörstein. Daar schonk hij fokker
Manfred Blomeyer de hengst Sixtus. Deze laatste
gekeurde zoon van Habicht heeft evenwel het
meest van hem meegekregen. En dat gaat niet alleen voor zijn model en type op maar ook voor zijn
hoge intelligentie, voorbeeldig karakter en de hoge
werkinzet. Onder Gilbert Böckmann behaalde hij
talrijke overwinningen in de S-klasse. Onder de
Trakehnerhengsten geldt hij als een buitengewoon
potente vererver van sport- en keuringspaarden.

Buddenbrock, uitgeroepen tot Trakehnerhengst
2010, voert de lijn van Habicht>Burnus>Lapis
niet alleen vaderskant maar ook aan de moederszijde. Daarmee brengt hij de waardevolle genen
van Lapis dubbel in. De kampioen van 2000, de
GP Hengst King Arthur TSF (Buddenbrock x EH
Consul), is op dit moment zijn bekendste zoon.

De goed in het evenwichtmodelstaande en
beeldschone Kasparow voert aan moederszijde
ook het bloed van Fetysz ox en nog een keer
dat van de Shagya-Araber Harun al Rachid.
Deze combinatie doet zich ook in de pedigree
van Gribaldi, de vader van Totilas, voor. Een
frequente combinatie van gelijke genen en typen.
Kasparow is goedgekeurd voor Trakehner, Rheinland, Oldenburg, Danish Warmblood, Westfalen.
Zijn veelzijdige resultaten in de Prix St.George
Dressage, springen klasse ZZ en Int.2* Eventing
maken hem de meest veelzijdige Trakehner van
dit moment. Hij bewijst daarmee dat zijn ShagyaArabische genen ruim 70 jaar na de geboorte
van Lapis onverminderd garant staan voor harde,
veelzijdige, mooie en allround sportpaarden.

Sixtus zelf was een zeer verdienstelijk internationaal springpaard. In 2001 werd hij uitgeroepen tot
“Trakehner des Jahres”
Met 9 goedgekeurde zonen en 7 kleinzonen heeft
zijn zoon Buddenbrock ook de mannelijke lijn
van Habicht in de Trakehnerfokkerij weer verder
verankerd. De in Nederland gestationeerde
Kasparow geldt als de meest getalenteerde
zoon van Sixtus. Met Titulus (int. springpaard in
Canada), Insterpark (Reservesieger) en de zeer
goed bewegende Redecker lijkt ook hij de fysieke
en mentale talenten van Lapis ShA onverminderd
door te geven.
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