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Varkenshouder legt zich toe op fokken Gelderse dressuurpaarden  
Ze hebben een vijfjarige in de Pavo Cup-
selectie, met hun eigen dochter in het 
zadel. En ze zijn de fokker-eigenaar van 
het beste paard van Dag van het 
Gelderse Paard in Hengelo. De Gemertse 
varkenshouder Piet Selten en zijn vrouw 
Lenie leven voor hun gezin en de 
paarden. Zodat de twee dochters op 
concours kunnen op de paarden, die alle 
zelf zijn gefokt uit Lenie's voormalige 
recreatiepaard. Het typeert deze doe-het-
zelvers: vooruitboeren op eigen kracht.  
 
door HENK BOUWMAN  
 
De bekers en linten hebben nog geen 
vast plekje en bevinden zich voorlopig 
op een stoel in de keuken. Norene, de 
driejarige vosmerrie (Zichem x Purioso), 
was in de KWPN-fokrichting Gelders 
Paard dit jaar de allerbeste. De centrale 
keuring in het Gelderse Hengelo had 
daarmee een dagkampioene die op het 
randje balanceert. Op de grens tussen 
Gelders type en rijtype. Een grens, die 
volgens Selten niet vaag genoeg kan 
zijn. "Ik hou niet zo van het 
tuigpaardachtige type. Ik vind dat 
een.Gelders paard best rijpaardachtig 
mag zijn, met een ronde belijning en met 
losheid. Waar de grens precies ligt, 
varieert van paard tot paard. Dat 
rijpaardachtige heeft altijd in de 
Gelderse populatie gezeten. Althans, in 
een deel- in mijn ogen het betere deel."  
 
Het alfabet rond  
In Lenie's ouderlijk huis in AarleRixtel 
stond een Gelderse merrie op stal, 
waarmee ze naar de plaatselijke 
rijvereniging ging. "Voor het plezier, die 
prestatiegerichtheid is van later", vertelt 
ze. Die merrie heette Irene. Zij was van 
de Wachtmeesterzoon Cehadee uit een 
merrie met enig tuigpaardenbloed: 
Oregon-Romburg-Fantast-Sultan II.  
Piet en Lenie waren al een tijd getrouwd 
toen Irene (keur prestatie) naar Gemert 
kwam. Als 21-jarige bleef ze gust en Piet 
zag de fokkerij met haar niet meer zitten. 
"Ze mocht niet weg, dat wou Lenie niet 
hebben. Maar goed, ze was 22 en 
hengstig. Het eind van het liedje was dat 
hengstenhouder Wim Ardts haar 
meenam. Irene werd geïnsemineerd met 
sperma van Purioso. Op haar 23e bracht 
ze haar laatste veulen, een merrie die we 
weer Irene noemden - we waren het 
alfabet rond." De jonge Irene was 
volgens de afstammingsregels een 
rijpaard. "Maar qua type neigt ze meer 
naar het Gelderse", vindt Selten. "Als 
driejarige is ze met toestemming van 
hoofdinspecteur Gert van der Veen als 
basispaard geaccepteerd."  
 

Landlord  
De nu achtjarige keurmerrie Irene II 
heeft niet teleurgesteld. "Ze liep een, 
Ibop van 71,5 punten en heeft haar vijfde 
veulen. De vaders waren Goodwill, 
Zichem, Zichem, Junior en Kennedy. Ze 
is nu gedekt door Flemmingh, net als 
haar kampioensdochter Norene . Irene's 
oudste veulen, een hengst van Goodwill, 
hebben we laten castreren. Hij heet 
Landlord en loopt onder mijn dochter 
Aafke mee in de Pavo Cup."  
 
Het echtpaar heeft uit dezelfde stam nog 
een andere tak. Want vóór de 'oude' 
Irene naar Gemert kwam, stond daar al 
haar Wahtamin xxdochter Swaasel op 
stal. "We fokten er een hengst uit van 
Farn, maar die raakte geblesseerd aan 
zijn achterknie en op dierenartsadvies 
deden we hem weg. Via Egbert Schep 
kwam hij bij Jan Tops, die hem inschreef 
voor de keuring. Hij kwam niet verder 
dan de tweede ronde." Selten pakt een 
armvol fotoboeken en ordners. "Kijk" - 
hij vist een kleurige catalogus van de 
Zwitserse staatsstoeterij Avenches op - 
"dat is 'm. Sandrigo heet hij daar. 
Goedgekeurd als dekhengst en 
internationaaI springen onder Alois 
Fuchs."  
Van Swaasel is ook Geoff Billingtons 
Virtual Villa ge Double Dutch (v. 
Purioso): "In Valkenswaard presteerde 
dat paard super." Swaasel is inmiddels 
prestatiemerrie, ook dankzij een 
nakomeling (v.Gondelier) die onder 
Maarten van den Bos Z-springen was.  
De reden dat de gepassioneerde , fokker 
- vier jaar zat hij voor 'Het Zuiden' in de 
KWPN-Iedenraad - nu kiest voor de 
dressuur heeft veel te maken met zijn 
dochters (zoon Willem van dertien 
bekwaamt zich in het basketbal), die zijn 
fokkerij richting geven.  
 
 

"Aafke (19) rijdt Landlord, de 
vijfjarige Goodwillruin, in de Pavo 
Cup. En straks hoop ik dat Mijntje 
(17) op Norene wil." Maar voorlopig 
heeft Aafke al haar aandacht nodig 
voor Kazsazsa (v.Belmondo), een 
dochter uit de Swaasel-merrie Zsazsa 
(v.Gondelier). Met nadruk wijst Selten 
op de lijnenteelt met een zoon en een 
dochter van de Gelderse rijpaard-
hengst Gondelier. "Een bewuste 
keuze. Kazsazsa is nu zes jaar, M2-
dressuur en Z-startgerechtigd. Met één 
Z-winstpunt is ook haar moeder 
Zsazsa keur prestatie. Wij doen alles 
zo veel mogelijk zelf, dus met twee 
dressuurrijdende dochters ligt die 
fokrichting voor de hand.'  
 
Varkens  
Veertien jaar geleden verwisselde 
Selten zijn vaste baan als onderwijzer 
voor het onzekere bestaan van 
varkensfokker. "Ik heb negen jaar voor 
de klas gestaan. Met veel plezier, maar 
het was me te vast. Mijn boerenhart 
riep. In '84, tussen kerst en nieuwjaar, 
was de nieuwe stal vol. We waren de 
Interimwet van Braks nét voor."  
De liefhebberij van Aafke en Mijnt je 
kost veel geld, maar Piet en Lenie 
hebben heter graag voor over. Lenie 
heeft een deeltijdbaan en de 
varkenspest is Seltens deur min of 
meer voorbijgegaan. "Als enige in een 
cirkel met een straal van vijf kilometer 
zijn we niet geruimd. Maar het 
fokverbod en biggen doodspuiten, dat 
moest natuurlijk wél. Een vreselijke 
tijd. "Ik vind het heerlijk om vanuit de 
varkensschuur bij de paarden een 
frisse neus te halen."  
 


