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Zhashkov Stud Farm: Oost-Europees fokke
Fokkerij staat boven sport op Oekraïense thuishaven van Cornet Obolensky
ZHASHKOV CITY – Alle invloedrijke springpaardenverervers bevinden zich in onze contreien. Dat was vroeger al zo en is nog altijd
zo. Een Oekraïense stoeterij zorgt echter voor de uitzondering op de
regel. Begin deze eeuw realiseerde de Zhashkov Stud Farm – gevestigd in Zhashkov City, op zo’n 150 kilometer van de Oekraïense
hoofdstad Kiev – een gouden zet door een tweejarige schimmelhengst aan te kopen die onder de naam Cornet Obolensky zou uitgroeien tot een fenomeen.
door Peter van Pinxteren

De contacten met het Westfaalse
stamboek waren in 2001 al intensief.
De Oekraïners wisten dat Windows
van het Costersveld – zoals Cornet
Obolensky genoemd werd door zijn
fokkers – een speciaal talent was. Het
gegeven verleidde hen om een megabedrag voor de op dat moment nog
niet goedgekeurde, tweejarige
Clinton-zoon uit een Heartbreakermoeder te betalen aan Heinrich
Ramsbrock, de bekende Duitse
grootgrutter in paarden. Aanvankelijk
werden ze voor gek verklaard, maar
toen kort daarna de schimmel zijn
opwachting maakte op de Westfaalse
keuring en wist te imponeren met
zijn optreden, krabden grote hengstenhouders zich achter de oren. Zij
hadden de slag gemist.

Fenomeen
De BWP-geregistreerde hengst werd
omgedoopt tot Cornet Obolensky,
vernoemd naar een bekende legerofficier uit de nadagen van het Russische imperialisme. Zijn verdere
opleiding en exploitatie zou gewoon
in Duitsland plaats blijven vinden. In
enkele jaren tijd ontpopte Cornet zich
zowel in de sport als fokkerij tot een
fenomeen. Terwijl zijn eerste jaargangen glorieerden op de keuringen
werd de imposant springende schimmel al op negenjarige leeftijd, onder
ruiter Marco Kutscher, geselecteerd

voor het Duitse olympische team. De
exercitie in Hongkong mondde uit in
een tegenvaller en mede door blessureleed zou zijn sportieve carrière de
torenhoge verwachtingen uiteindelijk
niet geheel inlossen. Toch werden er
wel degelijk prachtige successen behaald, denk alleen al aan het sterke
optreden op het EK in Madrid in
2011. Cornet beleefde nog een sterke
eerste helft van 2012, maar werd tegelijkertijd meer en meer voorbijgesprongen door zijn eigen kinderen. In
oktober van dat jaar was het genoeg.
Cornet Obolensky verkaste ten faveure van de fokkerij naar Oekraïne,
waar de inmiddels zeventienjarige de
absolute nummer één van de
Zhashkov Stud Farm is.

Eerst fokkerij, dan sport
Diepvriessperma in combinatie met
goede veterinaire begeleiding staat
toe dat Cornet Obolensky nog volop
gebruikt kan worden in de traditionele fokkerijlanden. Wat betreft Nederland heeft Sjaak van der Lei
grenzen geslecht. Hij heeft voor Nederland en een deel van België de exclusieve rechten van de hengsten van
de Zhashkov Stud en zorgde er met
de verkoop van sperma voor dat zelfs
tot in Nieuw-Zeeland veulens van
Cornet worden geboren.
Van der Lei’s contacten met het paardenbedrijf van zakenman en politicus
Valentyn Nychyporenko, dat gerund
wordt door bedrijfsleider Oleg My-

Wereldvererver
Het plaatje is bij Cornet Obolensky voor een fokhengst aardig compleet te noemen.
De BWP-geregistreerde, uit een van origine Nederlandse moederlijn afkomstige schimmel, imponeerde zelf in de sport, bracht – veelal in Westfalen – diverse aansprekende
keuringstoppers en heeft een hele rits kinderen die op het hoogste niveau in de
sport lopen. Toen Cornet zelf nog maar veertien jaar oud was, stond hij al zesde op
de WBFSH-ranking voor beste springpaardenverervers. Dit vrijwel geheel dankzij zijn
twee eerste jaargangen. Alleen al uit de eerste lichting (2003) komen klinkende
namen als Cornet d’Amour, Cornet’s Cristallo, Cornado I, Cocoshynsky en Charlie. Nadat
hij in 2014 naar de tweede plek op de WBFSH-ranking klom, bekleedt Cornet Obolensky, met nog altijd maar vier volledige jaargangen achter de hand, op de meest
recente ranglijst de derde plek achter Diamant de Semilly (1) en Kannan (2).
De eerste lichting
kinderen van
Cornet Obolensky leverde al
klinkende
namen als Cornet d’Amour, Cornet’s Cristallo,
Cornado NRW
(foto, met Marcus Ehning op
de WEG in Caen),
Cocoshynsky en
Charlie op.

Zhashkov Stud Farm is gevestigd in Zhaskov City, zo’n 150 kilometer onder Kiev. FOTO’S WWW.ARND.NL

govych, maakten een bezoek aan de
Zhashkov Stud Farm mogelijk. Mygovych ontvangt Van der Lei als een
vriend en het welkom van het overige
Nederlandse bezoek is ook bijzonder
hartelijk. Bij de rondleiding toont hij
zijn gasten eerst het bijbehorende
grote wedstrijdcomplex dat de naam
Parade Allure heeft gekregen. Het geheel bestaat onder meer uit een grote
binnenhal met vaste tribunes en losrijhal, een nog grotere buitenpiste,
eveneens voorzien van een vaste tribune, liefst 250 (lege) stallen en een
heus hotel met restaurant.
Mygovych baalt van de huidige situatie in Oekraïne, die zijn weerslag
heeft op de wedstrijdambities van
Zhashkov. “Voordat hier die hele politieke crisis uitbrak organiseerden
we diverse internationale wedstrijden. Nu alleen nog de nationale. Dat
zijn er jaarlijks ongeveer 25. Ik hoop
dat daar op termijn weer verandering
in komt.”
De sport mag dan belangrijk zijn, in
de filosofie van dit bedrijf staat de
fokkerij op één. Dat bleek al uit het
feit dat Cornet Obolensky op dertienjarige leeftijd uit de sport werd
gehaald, maar komt ook naar voren
uit het personeels- en paardenbestand. Onder de ruim honderd man
personeel bevinden zich maar drie
ruiters. Zij hebben ongeveer dertig
sportpaarden onder hun hoede, terwijl de overige 200 paarden opfokpaarden, dekhengsten en fokmerries
zijn. Mygovych zegt over deze filosofie, die niet helemaal strookt met
wat bij ons gangbaar is: “Sport is
voor ons ondergeschikt aan fokkerij.
Jonge merries die voor ons het meest
interessant zijn, worden alleen voor
de fokkerij ingezet. Mocht een merrie na een aantal veulens tegenvallen,
proberen we haar nog als sportpaard.” Het toepassen van embryotransplantie ziet Mygovych niet
zitten. “Ik heb daar simpelweg de
tijd niet voor. Ik vang zelf het
sperma, vries het in en insemineer
alle merries. Ik schat dat ik op jaarbasis wel drieduizend keer een merrie opvoel.”

Drie kilo haver
Naast het wedstrijdcomplex bestaat
‘Zhashkov’ dan ook voor het leeuwendeel uit een stoeterij. Dit inmiddels vijftig jaar oude gedeelte van het
bedrijf herinnert nog aan de voormalige rundveefokkerij die er ooit gevestigd was. De 200 runderen hebben
eind vorige eeuw plaatsgemaakt voor
de paarden. Mygovych loopt langs de
lange stalrijen met royale boxen,
waarin paarden flink in het stro staan.
Uitmesten gebeurt dagelijks, op een

voor ons traditionele wijze. De mest
wordt op grote houten karren geladen, die voortgetrokken worden door
de eveneens aanwezige, machtige
koudbloeden, Franse Percherons.
De net tweejarige hengsten staan hier
op stal en beschikken allen over een
eigen box. Eén voor één worden ze
getoond. Ze staan er netjes bekapt bij,
lijken bijna wel getoiletteerd en zijn
opvallend handzaam. Dat ze als jaarling in de groepshuisvesting bij het
voeren telkens zijn vastgezet, heeft

Tophengst Cornet Obolensky is de duidelijke nummer één op Zhashkov Stud Farm.
Op de foto in zijn enorme box van 5 bij 12 meter.

Sjaak van der Lei heeft voor Nederland en een deel van België de exclusieve rechten
van de Zhashkov-hengsten. Bedrijfsleider Oleg Mygovych heet Van der Lei welkom
als een vriend.
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rijgoud
Recordgemiddelde
Cornet Obolensky zelf is dankzij zijn opvallende nafok geliefd bij fokkers. Zijn veulens
blijken nog geliefder te zijn bij kopers. Afgelopen veulenveilingseizoen kwamen er
26 nakomelingen op zeven topveilingen in Nederland en België onder de hamer. Dit
leverde een nooit eerder vertoonde gemiddelde voor de nafok van één springhengst
op van ruim 24.000 euro(!). De duurste in Nederland was de in Borculo geveilde Karsten (mv. Caretano Z) voor 42.000 euro, de goedkoopste bracht nog altijd 9.000 euro
op. De Cornet-gekte bereikte een absoluut hoogtepunt op de Z Quality Auction. Voor
Cape Verde Kreisker Z (mv. Quidam de Revel) werd liefst 62.000 euro neergeteld. De
teller voor de in totaal tien geveilde Cornet-veulens liep in Lanaken op naar een recordgemiddelde van 34.600 euro.

De jonge paarden van Zhaskhov Stud Farm peuzelen in de sneeuw van hun ruwvoer.

zijn effect niet gemist. Wat ook opvalt, is dat deze tweejarigen rijk in
conditie zijn. Mygovych wijst op een
grote schep met een kilo haver erin.
“Daar krijgen ze er dagelijks drie
van. We hebben buiten een silo met
driehonderd ton haver. We produceren nog meer. Wat we zelf niet nodig
hebben, verkopen we aan andere bedrijven.” Zelfvoorzienend zijn is
ogenschijnlijk geen probleem in het
land dat de graanschuur van Europa
wordt genoemd. In totaal heeft de

nenhal. Daarnaast komt de nodige
nafok van de eveneens in bezit zijnde
Duitse hengsten Captain Fire (v.
Contendro I) en Lancer III (v. Landgraf I) voorbij. Deze jonge lichting is
afkomstig uit diverse merriestammen, waaronder de lijntjes van klinkende namen als For Joy van ’t
Zorgvliet HDC, Clinton en Ratina Z.
De meeste zijn bij hun eerste kennismaking met het hout nog danig onder
de indruk, maar glimpjes van kwaliteit zijn zeker zichtbaar. Vanaf heden

‘Sport is voor ons ondergeschikt aan fokkerij.
Jonge merries die voor ons het meest interessant
zijn, worden alleen voor de fokkerij ingezet’
Zhashkov Stud Farm de beschikking
over 500 hectare landbouwgrond.
Daar komt ook het aangenaam ruikende, langstellige ruwvoer vandaan,
bestaande uit een mix van gras en luzerne.

Vrijspringen
Speciaal voor het bezoek uit Nederland laat Mygovych de 24 jonge
hengsten voor het eerst in hun leven
vrijspringen. Het levert een scala aan
Cornet Obolensky-nakomelingen op
dat de revue passeert in de oude bin-

zal de training langzaam worden opgebouwd, totdat de hengsten ergens
in mei vrijwel wekelijks zullen vrijspringen. Van al deze hengsten wordt
een zeer kleine selectie van soms
zelfs maar één hengst voorgesteld op
de Westfaalse keuring. Tevens zijn er
ambities om eind dit jaar met een
tweetal hengsten naar de KWPN
Hengstenkeuring te komen.
Ook de fokmerries worden uitgebreid
besproken door de gastheer. In totaal
zijn zestig merries drachtig, waarvan
35 van Cornet. Veruit de meeste mer-

Het dagelijkse trainingsrondje om hem fit en fris te houden is een belangrijk onderdeel van het weekritme van Cornet Obolensky.

ries zijn van Duitse komaf en een
beetje inteelt met Heartbreaker- of
Clinton-bloed wordt niet geschuwd.
Voor de rechtstreekse Cornet Obolensky-merries heeft Mygovych de
combinaties bepaald. “Deze merries
dekken we met hengsten als Kannan,
Air Jordan of Balloon.” Interessant is
de eveneens aanwezige volle zus van
Cornet Obolensky. Een niet al te
grote merrie, die verder opvallend
veel gelijkenis vertoont met haar
broer en drachtig is van Kannan.

Zhaskhov Stud Farm bestaat onder meer uit een grote binnenhal met vaste tribunes
en losrijhal.

Comme Il Faut
De tour vervolgt langs de buitenuitlopen, waar jonge paarden, staand in
de sneeuw, rustig aan het ruwvoer
peuzelen, naar het laboratorium waar
het dekfantoom staat. De bedrijfsleider toont in een aparte ruimte verschillende vaten, gevuld met stikstof
en zeer waardevol sperma. Hij opent
een vat en haalt een verzameling van
500 rietjes van Cornet Obolensky
naar boven. Verkoopprijs: 750 euro
per stuk. Naast de rietjes van de eigen
legende is er nog diepvriessperma
van hengsten als Baloubet du Rouet,
For Pleasure, Darco, Chin Chin en
Indoctro aanwezig.
Via de kleinschalige veterinaire kliniek, bestemd voor kleine operaties
en het maken van röntgenbeelden,
eindigt de rondleiding in de hengstenstal. Het is duidelijk wie hier de
nummer één is. Haaks op het eveneens niet bescheiden onderkomen
van de inmiddels 26 jaar oude Lancer III, bevindt zich de enorme stal
van Cornet Obolensky. In een met
wandverwarming voorziene box van
ongeveer 5 bij 12 meter, het stro
kniehoog gelegen op de bodem, staat
de relaxt ogende schimmelhengst,
die niet aan een enthousiaste begroeting van Sjaak van der Lei ontkomt.
Mygovych vertelt ondertussen over
het weekritme van zijn oogappel,
waar het dagelijkse trainingsrondje
om hem fit en fris te houden een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Het
gesprek verschuift al pratende naar
die andere wereldtopper van de
Oekraïners, Comme Il Faut. Over dit

Oleg Mygovych opent een vat en haalt een verzameling van 500 rietjes van Cornet
Obolensky naar boven. Verkoopprijs: 750 euro per stuk.

Terwijl zijn eerste jaargangen glorieerden op de keuringen werd de imposant springende Cornet Obolensky al op negenjarige leeftijd, onder ruiter Marco Kutscher, geselecteerd voor het Duitse olympische team.

eigen fokproduct, het uitvloeisel van
een bijzonder goed uitgevallen afspraak met Ludger Beerbaum, vertelt Mygovych: “Wij kochten twaalf
jaar geleden voor veel geld een eicel
van Ratina Z en hebben haar laten
insemineren met Cornet. Uit die dekking is vervolgens de door Ratina
zelf gedragen Comme Il Faut gebo-

ren. Hij bleek uiteindelijk haar laatste veulen te zijn. Bij Comme Il Faut
komt de sport dit jaar wel op de eerste plaats. Hij is met Marcus Ehning
in de running voor de Olympische
Spelen en op verzoek van de FN en
de Duitse bondscoach Otto Becker
willen ook wij als eigenaar daar op
inzetten.”

