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S T E M P E L H E N G S T

I N D O C T R O
tekst : Jac Remijnse

Indoctro is in 1990 geboren bij wijlen Gerd Hansen 
in Wiemerstedt in de Holsteinse regio Dithmarschen. 
Hansen verkocht Indoctro als veulen aan wijlen Maas 
Johannes Hell, paardenkenner bij uitstek die aan de 
wieg heeft gestaan van heel veel Holsteinse successen. 
Het was ook Wiepke van de Lageweg ter oren gekomen 
dat Hell een aparte Capitol-zoon zou hebben. Dat was 
precies het bloed dat de Nederlandse hengstenhouder 
graag in huis wilde halen. Hij kan het zich nog herinneren 
als de dag van gisteren. “Hell zei in die tijd dat Capitol 
I niets waard was. Toen ik hoorde dat hij een heel best 
hengstveulen van hem gekocht had ging ik direct kijken. 

Toen ik hem zag wist ik het meteen, dit is hem! Een heel 
apart mooi bloedtype met een mooi hoofd, mooie hals, 
mooi beenwerk, beste beweging en een fantastische 
uitstraling. In alles was hij voor mij perfect. In Holstein 
wordt vaak gezegd dat met Indoctro en Cardento de 
beste Capitol I-zonen in Bears staan.” In Nederland 
stond Indoctro een droomcarrière te wachten. Hij 
doorliep met gemak de hengstenkeuring van het KWPN 
en werd in het voorjaar van 1993 uitgeroepen tot 
verrichtingskampioen in Ermelo. Ook financieel was 
Indoctro voor Wiepke direct een voltreffer want vanaf 
mei 1993 tot vandaag de dag staan de merries voor hem 

Het Nederlandse springpaard geniet wereldwijd hoog aanzien. Een hengst die in de laatste vijftien jaar een 
zwaar stempel op dit exportproduct drukte is Indoctro. Aan de lopende band levert hij kerngezonde paarden 
met een mooi exterieur die fijn te rijden zijn, ook door amateurs. Nederlandse handelaren hebben er goud 
mee verdiend. Daarnaast is Indoctro leverancier van internationale toppaarden. Op de Olympische Spelen 
in Hong Kong was hij vertegenwoordigd door twee kinderen. We mogen Indoctro met recht in één adem 
noemen met grootheden als Nimmerdor en Voltaire, hengsten die een hele generatie hebben beïnvloed en 
daarmee de Nederlandse fokkerij op een hoger niveau hebben gebracht.

Stempelhengst Indoctro, hier op 16-jarige leeftijd, heeft het waardevolle prestatiebloed van Capitol I en Caletto II in veelvoud 
over de Nederlandse fokkerij verspreid. Daarmee heeft hij een ideale basis gelegd waarop andere Holsteinse hengsten makkelijk 
aansluiting kunnen vinden.
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in de rij. In de sport is Indoctro vanaf vierjarige leeftijd 
uitgebracht door Ulrich Kirchhoff. Een hoogtepunt was 
de zesde plaats in de finale om de Wereldtitel voor 
jonge paarden in Lanaken in 1996. Kirchhoff leidde 
Indoctro verder op voor het grote werk en bracht hem 
in 1998 aan start op het hoogste niveau. Kort daarna 
strandde de samenwerking tussen Van de Lageweg en 
Kirchhoff waarna Indoctro uitsluitend voor de fokkerij 
is ingezet.

Indoctro voert met de hengsten Capitol I en Caletto II 
het bloed van twee grootheden die een onuitwisbaar 
stempel hebben gedrukt op de wereldwijde fokkerij 
van internationale springpaarden. Capitol I doet dat 
door met name een groot aantal succesvolle zoons 
waaronder Carthago Z, Cassini I, Cento, Cardento, 
Calato en Carolus II. Moedersvader Caletto II was een 
klasse hengst die al op zesjarige leeftijd verongelukte. 
Uit vier jaargangen leverde hij de stempelhengst 
Caretino, topspringpaarden waaronder Olympisch 
Kampioen Classic Touch en fokmerries die voor de 
Holsteinse fokkerij van onschatbare waarde zouden 
zijn. De kwaliteiten van Capitol I sloten uitstekend aan 
op die van Caletto II want net als Indoctro zijn ook 
diens driekwart broers Cassini I en Cento producten van 
deze succescombinatie. 
Het visitekaartje van Capitol I bestaat uit zoons van 
enorm kaliber met onbegrensd springvermogen in een 
witte jas. Caletto II vererfde met name hardheid, bloed 
en veel techniek op de sprong, in tegenstelling tot zijn 
broer Caletto I die uitblonk door vermogen zoals hij 
dat doorgaf aan zijn zoons Cantus en Calvaro Z. In dat 
opzicht is Caletto II veel sterker beïnvloed door Cor de 
la Bryère. Het feit dat Indoctro in de derde generatie 
nogmaals het bloed voert van deze Franse veredelaar is 

I N D O C T R O

Cottage Son xx 
Gimara
Ramzes
Dolli
Manometer xx
Stör
Ramzes
Rappel
Rantzau xx
Quenotte
Consul
Ökonomie
Cor de la Bryère
Tabelle
Sherry Netherland xx
Cala

Corporal

Retina

Maximus

Vase

Cor de la Bryère

Deka

Calypso I

Iris VI

Capitano

Folia

Caletto II

Orgesch

Capitol I

Vanessa VII

Indoctro - 1990 - donkerbruin - Ruiter : Ulrich Kirchhoff (GER) - Fokker : Gerd Hansen, Wiemerstedt (GER)   

TB-2b
Holst-579
ShA-Radautz III
Holst-104a
TB-5h
Holst-1697
ShA-Radautz III
Holst-173
TB-23
SF-93
Holst-1907
Holst-730b
SF-93
Holst-6582
TB-8i
Holst-7299

Het meest succesvolle springpaard uit stam 7299 heet Lord 
Luis. De Lasino-zoon startte zijn carrière in 2006 onder Alois 
Pollmann-Schweckhorst en maakt momenteel furore onder 
Lars Nieberg. Zijn teller staat op ruim 450.000 euro.
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zeker van groot belang voor de springtechniek die heel 
veel eigenschappen vertoont van de Caletto II-nafok. Het 
zijn specifieke kenmerken die eveneens het Nederlandse 
springpaard typeert. In dat opzicht is Indoctro zelf een 
product van de best mogelijke Holsteinse origine in een 
‘Nederlandse’ verpakking.

Cor de la Bryère vond in Holstein de beste aansluiting 
op merries met het bloed van Cottage Son xx. Uit die 
combinatie komen de betere producten voort waaronder 
Caletto II. Interessant bij Indoctro is dat zijn grootmoeder 
Orgesch eveneens een combinatie van deze hengsten in 
haar afstamming voert via de hengsten Calypso I (Cor 
de la Bryère) en Colombo (Cottage Son xx). En er is 
nog een derde succescombinatie in de afstamming van 
Indoctro. Dat is de combinatie van Calypso I met Consul 

Altesse
(Favor)
215216302 Holst

7299.1

Vekordia
(Alpensee)
214414703 Holst

Valuta
(Justus)
214414903 Holst

A.
(Obi)
211100401 Holst

© Jac Remijnse

HOLSTEINSE STAM 7299 THE LEADING MARES OF HOLSTE IN

In dit stamoverzicht staan uitsluitend paarden die genoemd worden in het artikel

Jodel
(Freischärler)
216245402 Holst

Cala
(Colombo)
210563766 Holst

Iris VI
(Sherry Netherland xx)

210069672 Holst

Orgesch
(Calypso I)
210077377 Holst

Vanessa VII
(Caletto II)
210063683 Holst

INDOCTRO
ISP-KWPN

(Capitol I)
210242990 Holst

Monaco
HOLST

(Manchester)
210024578 Holst

Indoctro II
SF

(Capitol I)
210312794 Holst

CARTAGENIALE
NSP

(Carthago Z)
210076895 Holst

Ninja BW
(Corofino I)
210076995 Holst

Corovaro BW Z
AES

(Calvaro Z)
Z513600 Zang

Zukunft V
(Caletto II)
210082785 Holst

Eira I
(Alcatraz)
210077690 Holst

Faletta I
(Capitol I)
210290191 Holst

Musica I
(Redfort)
210209997 Holst

Kalanta
(Larno)
210303492 Holst

ALARM
ISP

(Andiamo Z)
970676*97 NRPS

Cassineto
SANH

(Cassini I)
210318701 Holst

NATIONAL
ISP

GUARD
(Capitol I)
210302892 Holst

LORD LUIS
ISP

(Lasino)
210072998 Holst

Malve VI
(Concerto II)
210255497 Holst

ADRENALINE
ISP

(Alcatraz)
210069702 Holst

Ulrich Kirchhoff heeft Indoctro uitgebracht in de internationale 
springsport, hier tijdens de Sires of the World-competitie in 
Lanaken in 1998.
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(via Caletto II), twee stempelhengsten die beide het 
bloed voeren van de hengst Lorentin (Loretto-First) in 
de derde generatie. Een soortgelijke combinatie zien we 
terug in het springpaard Calando (Calypso I) waarmee 
Björn Nagel de Europese titel voor Junioren won en 
het dressuurpaard Granat (Consul) waarmee Christine 
Stückelberger de Olympische titel won. De verbinding 
van Calypso I-Consul is waarschijnlijk ook de reden dat 
Indoctro zo goed aansluit op het bloed van Grannus (zie 
SHB 4.2, blz 32). Met deze partner leverde Indoctro 
namelijk de KWPN-hengsten Sheraton en Bustique, 
evenals de succesvolle Grand Prix-springpaarden 
Casadora (Lauren Hough), Mustique (Yann Candele) en 
Odile (Edwin Smits). 
Het zijn slechts drie namen uit een indrukwekkende 
lijst van Indoctro-kinderen die furore maakten in de 
springsport. In 2008 namen Orestus (Juan Andres 
Rodriguez) en Don Porfirio (Antonio Jose Chedraui) 
deel aan de Olympische Spelen in Hong Kong. Vier jaar 
eerder nam Nike (Yuka Watanabe) al deel aan de Spelen 
in Athene, in 2005 won Nassau (Jeroen Dubbeldam) 
dubbel brons op het EK in San Patrignano en in 2007 
won Personality (Wesley Heijdens) de Europese titel 
voor Young Riders in Auvers. 
Andere producten van Indoctro met uitstekende 
resultaten in de topsport zijn Picolien Zeldenrust (Alvaro 
Alfonso de Miranda Neto), Black Ice (Jill Henselwood), 
Oramé (Jur Vrieling), Indigo (Margie Engle), Youp 
(Leslie Howard) en Nadia (Georgina Bloomberg). Op 
het WK voor jonge paarden in Lanaken won Run DMC 
(James Paterson Robinson) in 2003 de titel bij de 
vijfjarigen, zoals Vedor (Maaike Bijlsma) dat in 2008 
deed bij de zesjarigen, Ubalia (Michael Greeve) in 2008 
bij de zevenjarigen en Always There (Camila Mazza de 
Benedicto) in 2010 bij de vijfjarigen. Een palmares die 
alleen kan toebehoren aan een ware stempelhengst.

Indoctro’s moederlijn staat in Holstein geregistreerd 
onder nummer 7299 en is tussen 1910 en 1966 
opgebouwd door de familie Rohwer in Oldenhütten en 
Oldenbüttel. In 1978 levert deze relatief jonge stam zijn 
eerste fokhengst met Monaco (Manchester), een zoon van 

I N D O C T R O
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Lord Luis & Co.

©
 D

irk C
arem

ans

De familie Hansen is enkele jaren geleden een samenwerking 
aangegaan met de Belg Vincent Dumoulin (midden) in 
Roeselare. Indoctro’s moeder Vanessa VII (links) en haar 
volle zuster Zukunft V (rechts) zijn toen naar België gekomen 
om te proberen middels embryotransplantatie nog veulens te 
fokken.
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Indoctro’s vierde moeder Cala (Colombo). Hij staat te boek 
als een modern rijpaard met veel oprichting, mooi gezicht, 
mooie halsvorm en zeer goede bewegingen. Monaco staat 
in 1981 één seizoen ter dekking als Verbandshengst op het 
station in Neuwetterade maar de fokkers gebruiken hem 
nauwelijks. Met Monaco’s zes jaar oudere halfzuster Iris 
VI (1972, Sherry Netherland xx) komt de stam in bezit 
van Indoctro’s fokker Gerd Hansen. Het sportieve succes 
van de stam laat dan nog even op zich wachten. Hansen 
fokt uit Iris VI de Calypso I-dochter Orgesch. Uit de vier 
dekseizoenen van Caletto II weet hij twee dochters van 
hem te fokken uit Orgesch. De eerste heet Vanessa VII en 
wordt in 1990 moeder van onze hoofdpersoon Indoctro. 
Uit Vanessa’s dochter Malve VI (Concerto II) fokt 
Hansen in 2002 de merrie Adrenaline (Alcatraz) die vorig 
jaar haar eerste Grote Prijs sprong onder de Fransman 
Valentin Marcotte. Ook Vanessa’s twee jaar jongere zusje 
Zukunft V wordt gedekt door Capitol I hetgeen resulteert 
in het springpaard National Guard. Onder Fahad Al 
Eid kwam deze bruine ruin aan start op de Olympische 
Spelen in Sydney voor Saudi-Arabië. Zukunft’s dochter 
Eira I (Alcatraz) brengt het tot nu toe meest succesvolle 
springpaard uit de fokkerij van Hansen, namelijk Lord 
Luis (Lasino). Onder het zadel van Alois Pollmann-
Schweckhorst resp. Lars Nieberg is Lord Luis uiterst 
productief met een winsom van meer dan 450.000 euro. 
Indoctro’s fokker Gerd Hansen is vorig jaar gestorven en 
zijn zoon Jan Kai zet de fokkerij op het boerenbedrijf in 
Wiemerstedt voort. Dit jaar verwacht hij vier veulens uit 
stam 7299.

Het Indoctro-effect dat Wiepke van de Lageweg heeft 
losgemaakt wekte bij diverse fokkers in de Benelux de 

interesse voor stam 7299. In Nederland importeerde 
Arnaud Dobber Indoctro’s volle zuster Faletta I. Haar 
kleinzoon Cassineto (Cassini I-Redfort) is in 2009 
goedgekeurd in Sachsen-Anhalt. 
Momenteel wordt Faletta I voor de fokkerij ingezet bij Stal 
Huize Ruurlo. Jan van Kooten uit Montfoort importeerde 
Indoctro’s halfzuster Kalanta (Larno) waaruit hij het 
springpaard Alarm (Andiamo Z) fokte waarmee Marc 
Houtzager internationaal presteerde. Uit Indoctro’s 
grootmoeder Orgesch importeerde de familie Brunink-
Witkamp in Bedum de merrie Ninja BW (Corofino I) 
en fokte er de AES-hengst Corovaro BW Z (Calvaro Z) 
uit. In België heeft Vincent Dumoulin in Roeselare zijn 
fokkerij gebaseerd op stam 7299. Hij kocht Indoctro’s 
driekwart zuster Cartageniale (Carthago Z) nadat ze op 
nationaal niveau was uitgebracht in de springsport door 
Uwe Carstensen. 
Hij heeft uit haar reeds een tweejarige dochter van 
Lasino en verwacht dit jaar twee veulens middels 
embryotransplantatie. Ook in Frankrijk heeft de naam 
Indoctro enorme aantrekkingskracht. Daar staat de vier 
jaar jongere broer Indoctro II sinds enkele jaren ter 
dekking bij Stéphane de Saligny. Kijken we naar de huidige 
topsport dan is het opvallend hoeveel springpaarden we nu 
al in de topsport terug zien die gefokt zijn uit de oudste 
Indoctro-dochters. Hello Sailor (Kigali) van Tina Cassan 
Fletcher, Take Off (Numero Uno) van Eric Lamaze, P-Pilot 
(Epilot) van Wout-Jan van der Schans, Ulena (Baloubet 
du Rouet) van Leon Thijssen en Utascha SFN (Lux Z) van 
Eric van der Vleuten zijn enkele voorbeelden. Het bevestigt 
de vergelijking tussen Indoctro en de stempelhengsten 
Nimmerdor en Voltaire waarmee dit verhaal begon. 
Ze hebben het vermogen om in de breedte een hele 
generatie naar een hoger plan te tillen.

In Nederland importeerde Arnaud Dobber Indoctro’s volle 
zuster Faletta I. Momenteel wordt ze voor de fokkerij ingezet 
op Stal Huize Ruurlo waar ze vorig jaar een dochter van 
Lasino bracht.

Indoctro-effect

Cartageniale (Carthago Z) is een driekwartzuster van 
Indoctro die nationaal sprong onder Uwe Carstensen. Op deze 
foto tijdens het Bundeschampionat.
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