Geen Eb zonder Vloed.
Wat is het Equivalent van bv. Geen Eb zonder Vloed.
Of Geen strand zonder zee, in het land van de “K” Fokkerij is dat b.v.
Geen Wiel zonder Mien . Camps wel te verstaan !
Overal en altijd samen, Wiel en Mien Camps uit het Noord Limburgse Swolgen wonend aan
de ,
Gen.Dempsystraat en naar deze beroemde Generaal is ook de stal vernoemd.
Kleine Wiel ,lang geleden,hij was toen 13 jaar oud kocht een Shetlander van zijn spaargeld.
Wiel was ape trots en verzorgde de kleine pony ,er kwam er nog een bij en twee jaar lang
deed hij de verzorging met z,n vrienden.
Toen Wiel 15 jr werd verkocht hij ze alle twee.
In hun plaats kwam een Sektie K merrie van de Schimmelhengst Cocopop ,maar er werd niet
mee gefokt, een jongen uit het dorp heeft er toen een tijdje op gereden.
Het is inmiddels 1974 en Wiel koopt de “B” merrie De Merel,s Anja gefokt door Jan Wijnen
uit Melderslo er werden drie veulens mee gefokt , twee keer werd als vader voor Lurix ox
gekozen en een maal Naivny ox Arabier x B = K dus het proberen waard alle drie waren ze
te klein.
Wiel had het wel gezien,dit is het niet dus moest er andere merrie op stal komen.
Het oog zocht ,en zocht en beruste uiteindelijk op Mariaveen,s Sifi gefokt door Pier van de
Goor.
Pier is een broer van de ons wel bekende Jos van de Goor ( Jurylid ) uit Meterik .
Sifi was op dat moment 2,5 jaar oud , wiel verteld: Het was met Kerstmis en het was heel
koud en echt spekglad buiten op de weg het had erg geijzeld.
Maar dat maakte me niets uit ! Ik moest en zou die merrie naar huis halen ! en zo geschiede.
En ze leefde nog lang en gelukkig !
Maar wat blijkt er is nog meer te melden ,een maand later koopt Wiel er een merrie bij.
Het is de door Dhr Wolfshagen uit Spaubeek gefokte Mouthage,s Avril.
Sifi en Avril zijn de stammoeders van Stal Dempsy alles wat er hier ooit gefokt is ( ongeveer
75 veulens ) komen uit deze twee super merrie,s
Sifi is nooit ster geworden maar wel ELITE Prestatie.
Haar moeder Mariaveen,s Chanel was een dochter van Brockwell Goblin ,haar vader is de
zeer bekende arabische hengst Naivny ,zoon van Arax x Norka.
Sifi gaf 16 veulens en ze is nog steeds thuis bij Wiel en Mien.
Haar 1e veulen stond in 1980 direct op kop op de keuring in Baarlo zijn naam was Dempsy
Ronaldo.
Voor het vaderschp tekende Mayjar ox een palomino hengst, Ronaldo wou ik graag klaar
maken voor de hengstenkeuring ,maar op Nieuwsjaarsdag ging ik in het Cafe een pilsje
drinken.
En daar verkocht ik aan de tap mijn hengst, trots ging ik met m,n geld huiswaarts.
Mien kon het niet geloven maar was er wel blij mee, Ronaldo ging de Sport in ,een aantal
veulens zijn later wel in beeld gebleven en een enkeling werd over geschreven naar het
NRPS.
Een hele beste merrie uit Sifi was b.v. Golden Star v.Downland Folklore.
Ze kwam ieder jaar op de keuringen en werd Keur Preferent ze verhuisde naar de stal van
de Fam Veenhuizen uit Yde een geweldige merrie waar Fok in zit. Ze werd Preferent op haar
eerste vier kinderen te weten Silvester,Tiffenie en Chantal alle drie van Bokkesprong Czardas
(keur)

En van Donna een dochter van Kooihuster Taeke .
Nog een dochter die we niet mogen vergeten van Sifi is Daimond Star haar vader is Oakly
Bubbling Bobbety ze werd in 1991 Jeugdkampioene en vierde op de CK ,daarna beste drie
jarige in Sevenum en in 1994 ster en de 1e plaats in Kootwijk in 1995 werd ze 1a en Sektie
Kampioene in Sevenum en 1e in Kootwijk en tevens Reserve Kampioene ze werd
aangewezen voor de IBOP die ze binnen haalde met een B met 84 punten ,inmiddels is ze in
2000 keur/preferent geworden .

Mouthage,s Avril ( keur)bracht 17 veulens , enkele hoogte punten waren b.v. het 2e veulen
Dempsy Marco (v. Conquistador vv.Hamad ) in 1987 gingen we met hem naar de
hengstenkeuring,
Toen we s,avonds thuis kwamen stond de telefoon niet stil iedereen wilde hem kopen.
Maar hij werd tot onze grote verbazing niet genomen,volgens Cees van Arkel had hij te
weinig laten zien,we laten ons niet zo maar vangen en we hadden er veel vertrouwen in dus
op naar de Herkeuring .maar toen was er weer wat anders ineens beviel het hoofd niet zo .
Tjonge wat waren wij toen kwaad !
Na de CHK ging hij naar Nico Oudewijer uit Elst voor de Sport.
Later kwam Marco weer op bekende grond en wel de Fam Poels uit Swolgen.
Marco werd omgedoopt en werd Lucky Look en dat was wel jammer voor ons en voor de
stalnaam.
Het ging erg goed bij de kinderen Poels het ene na het andere Kampioenschap werd binnen
gehaald, zelf Internationaal werd onze Marco uitgebracht en niet onverdienstelijk!
Hij kwam uit in de Klasse D\ZZ onlangs werd hij verkocht naar Belgie en is nu uit het zicht
verdwenen,wat wij erg jammer vinden,als iemand hem vind bel even naar Swolgen.
Een andere hengst Danny (Conquistador) ging snel naar Duitsland uit kwaadheid over wat er
met Marco was gebeurd, Danny werd in Duitsland direct goedgekeurd.
Charon uit 1989 was een van de betere Fokmerrie.s haar vader was Oakley Bubbling Bobety.
Zij is weer de moeder van Dempsy Lucky Luuk deze ging op de Hengstenkeuring van ,97 er
als laatste uit.
Het was een heel mooie hengst we hadden veel verwachtingen van hem.
Helaas was de jury niet te overtuigen,jammer want dat ze er naast zaten werd later wel
bewezen.
Direct na de Hengstenkeuring kocht Hans van der Wal hem voor zijn dochter Annemarie.
Zij werkte fijn met de hengst wat resulteerde in een mooie zege reeks door de provincie en
later zelfs Nationaal met als hoogte punt het Nationaal Kampioenschap te Arnhem tijdens de
Levade.
Annemarie reed met hem in de ZZ dressuur, Nu is hij verkocht aan de Fam Rootveld uit
Winterwijk de dochter van de Hr Rootveld komt ook al uit op een hoog niveau.
Dat was toch een beste Sporthengst met een mooie bloed opbouw geweest voor de fokkerij.
Uit Avril kwamen er al vier hengsten op de CHK en alle vier gingen ze er heel laat uit dat is
mooi maar doet ook veel pijn, soms denken we er over om er niet meer aan mee te doen.
Maar de kriebel blijft ,en dus willen we het in de toekomst nog wel eens proberen.
Het is gewoon kostbaar en met alle facetten word naar onze mening te weinig rekening
gehouden.
Zo veel werk ,zo veel inzet en liefde zijn in een of twee rondjes te niet gedaan door mensen
die streng selecteren ,dat moet wel om de fokkerij verder te krijgen ,maar er mag wel wat
meer tijd genomen worden voor de “betere” anders gooi je het kind met het bad water weg.

Een van de facetten die Wiel bedoeld kwam aan het licht bij Dempsy Fire Star deze zoon van
Mariaveen,s Sifi kwam wel door de Keuring maar presteerde onder de maat op de
aanlegtest.
Okay ,als hij niet wil presteren leggen we er ons zonder te zeuren bij neer ,spijtig maar het is
niet anders,de Hengst komt terug op stal en wat blijkt dan,na enkele dagen lagen er twee
tanden in zijn voerbak ja logisch dat hij moeilijk in de mond was ,hij had gewoon pijn!
De stalmanager had dat dan toch moeten weten en er wat aan kunnen doen .
Een zoon van Sifi die we echt niet mogen vergeten is Dempsy Flaing Star.
Deze pony heeft een wel heel lange sport carriere achter zich met veel hoogte punten en
overwinningen hij doorliep de “B”tot en met “M”dressuur bij de pony,s , het begon in 1997
in Zuid Holland hij deed het geweldig en de resultaten beslaan maar liefst drie A4 tjes .
Hij werd tweede in de Finale van het NPC Kampioenschap in Nijkerk
Werd verschillende keren 1e in Kootwijk de successen zijn te veel om hier te noemen.
Dan word dispensatie aangevraagd en verkregen en startte hij bij de paarden.
Ook daar gloorde het succes het Kampioenschap M1 bij de paarden werd een feit.
En ook in het M2 werd het Rayon Kampioenschap behaald in 1998 dat is toch geweldig voor
zo,n pony,om in dat geweld van paardentalent vooraan te staan,verteld de trotse Wiel.
Dan is er nog Dempsy Anita dochter van Kooihuster Taeke zij is inmiddels keur.haar veulen
van dit jaar (2001) stond 1a in Esbeek, haar dochter Deveny liep in Kootwijk op de 2e plaats.
In 1999 werd ze in Wanroy reserve Kampioene,de Jury zei van haar , ze is een mooi lang
gelijnde pony met veel front, de rug zou iets sterker mogen ,haar bewegingen zijn ruim
voldoende.
Haar moeder ,Mouthage,s Avril werd Preferent op vier kinderen van verschillende vaders.
Daar blijkt dan ook maar weer haar grote fokwaarde uit, in de fokkerij gingen Mien en ik
altijd onze eigen weg een groot voorbeeld hadden we niet we volgden ons eigen gevoel.
In het beleid zoals dit was uit gestippeld konden we ons altijd goed vinden.
Bij de hengsten keuze als vaderdier gebruikte we graag jonge hengsten met mooie
bloedlijnen.
Niet vergeten werd dan ook de cijferlijst van de aanlegtest daar in mee te nemen.
Wij zien graag een scheut Engels volbloed in de 3e of 4e generatie, voor hardheid en rijtype.
Wij willen graag gebruik maken van nieuw bloed (outcross) om niet te verwant te worden.
Hengsten als Oakly Bubbling Bobbety en Oakly Bubbling On waren niet alleen maar mooi,
Maar brachten verversing en dat moeten we zo houden . wij waren er blij mee en ze hebben
toch goede dingen gedaan voor de “k” Fokkerij.aldus Wiel en Mien.
Ook de Duitse Hengst Magister die bij de Fam van Gantevoort staat hebben wij gebruikt.
Hij is dan wel wat ouder (1983) maar voert maar liefst 62,5 % welshbloed !
Hij voert ook heel mooi bloed Vader is Florahof,s Master een zoon van Smalland Mambrino x
Downland Mohawkx Downland Chevalier moeder is Ophelia een vos uit Bery Minstrel die
weer als vader Mc Gredy heeft een Engelse Volbloed en zie daar de cirkel is rond veel
welshbloed en een scheut Engels volbloed want ook Mambrino heeft een volbloed moeder
Gazelle genaamd.
Het zou zonde zijn als we dit niet meer zouden kunnen doen als de regelgeving ons daarin
zou beperken, Dempsy Goldstarr is door Magister gedekt in 2000 de merrie hebben we
verkocht en
Het hengst veulen komt nu terug naar stal Dempsy, we hebben er veel vertrouwen in.
Wij volgen inmiddels de fokkerij in Duitsland ,aldus Wiel en Mien.
We zijn op enkele keuringen geweest en bij de Fam Wilbers en de Fam Bonninger zijn we
de pony,s gaan bekijken, er staan geweldige sportpony,s die we zouden willen gebruiken
,maar het bloed dat ze voeren sluit onvoldoende aan bij onze regelgeving.
Toch sluiten wij niet uit dat we het eens proberen,dan maar in het HBW.

Uit eindelijk wil je toch alleen de beste en mooiste fokken.
En de “buren”hebben inmiddels heel best materiaal.
Tevens vinden wij dat een Hengst drie gangen heeft en niet twee !
Dus moet je ook de Galop beoordelen,en daarom moet je eigenlijk de Hengsten vrij laten
bewegen en springen, sport ruiters willen ook de Galop zien.het Paard cq Pony word dan
beoordeeld op het totaal en niet zo als op onze Hengstenkeuring maar op twee gangen,
sorry met alle respekt voor het Jurycorps.
Wat ons betreft moet gewoon een vast onderdeel zijn van de keuring en een goed selektie
middel.
De organisatie moet er naar zijn want er moet echt meer tijd voor zijn dan nu het geval is,wij
werken er toch ook maanden aan,
Soms lijkt het dat daar wel makkelijk over heen gestapt wordt ,als de spanning er af is bij de
jonge Hengst dan word je veel wijzer, en voordeel is dat je al wat ziet over het Karakter wil
hij wel werken ? is hij niet bang ? is hij eerlijk bij het weer vangen en laat zich gewillig door
zijn eigenaar / fokker benaderen.
Kort om is het een Hengst waar we wat mee kunnen in de Toekomst.
Verder zoekt de fokker het zelf wel uit,wat past of niet past thats the Question !.
Overigens is een beter uitgezette drie hoeksbaan ook zeer welkom.
Dat komt de beoordeling zeker ten goede,dan lopen ze recht op je toe en ook weer recht
van je af. Dat komt de beoordeling ten goede.
De 32 dagen aanlegtest zo als die er nu is ,is wat ons betreft goed genoeg zo,n proef is toch
al snel te kort of te lang.
Te kort om te rijden onder den zadel,en te lang om het Karakter te testen dat lukt wel in een
week.
Kijk maar eens naar de Hengsten die we al verloren zijn ,dat bleek soms achter af een groot
verlies ,want wat waren er super sport hengsten bij als een maal weg waren, ze scoorden
hoog.
Wat wij graag zagen ,is dat de hengsten direct na de Centrale Hengstenkeuring op stal
bleven in Ermelo en daar een Karakter test ondergaan, als deze test dan met vlag en wimpel
is doorstaan,
Zouden we ze willen laten dekken voor dat seizoen eventueel met deklimiet.
Dan in de winter van dat jaar waarin ze gekeurd zijn ,maar in ieder geval voor de nieuwe
CHK.
De sport aanlegtest laten ondergaan,dan zijn ook al weer bijna een jaar ouder wat de
resultaten ten goede komt, aldus Wiel en Mien.
Dan riskeert de Fokker minder met zijn investering,lees het klaar maken van de Hengst.
En het Selekteren kan gewoon doorgaan,door middel van de sport aanlegtest.
Want wij vinden wel dat er geselekteerd moet worden.
We zijn absoluut op de goede weg met onze fokkerij ,maar er mag meer aan informatie
worden gedaan op de keuringen, graag zagen wij dat de Jury vaker de microfoon zou
pakken en de nodige toelichting zouden geven dat maakt soms veel duidelijk .
Uiteindelijk zijn ook de merrie keuringen er om voorlichting te geven.
We willen graag Uniform fokken maar een wat kleine of iets wat grootte Hengst of merrie
zien we nog steeds wel graag want met b.v. zo,n Grootte Hengst kan ik nog goed naar zo,n
iets wat kleine mooie rassige merrie, Daar is niets mis mee.
Inmiddels is Wiel bestuurslid in de afdeling Zuid geworden , Wiel zegt daarover.
Ik vind het een leuke uitdaging met goede wil en werklust er gezamenlijk wat van te maken.
Misschien zelfs wat te veranderen of bij te stellen.

Ik werd gevraagd en Mien zei . doe dat maar dan weet je waar het overgaat en het is een
echte uitdaging en aldus geschiedde en werd Wiel op de algemene leden vergadering
gekozen.
We zijn ook lid van de landelijke “K”club dat vinden we een goede zaak dat die er is , maar er
gebeurd naar onze mening toch te weinig, er word niet zo veel georganiseerd, en er komen
ook te weinig mensen als er wel wat te doen is.dat vinden we wel jammer.
We hebben leuke contakten opgedaan door onze hobby.
Enkele vrienden zoals de Familie van Elk en de Fam van Gerwen zien we vaker,na het
keuring,s seizoen organiseerd steeds een van de drie Familie,s een Barbecue, en gezellig dat
het dan is,
Ook gaan we ieder jaar met z,n allen naar de Kermis hier in het dorp.
Dat zijn dingen die we niet willen missen ,dat hoort er allemaal bij.
Mario van Gerwen kennen we al veel langer hij woont ook in Swolgen.
Toen Mario ongeveer 12 jaar oud was kocht zijn vader bij ons een veulen.
Sinds die tijd komt Mario al bij ons.hij fokt nog met een paar merrie,s van ons.
We hopen nog eens een goedgekeurde hengst te mogen fokken,dat is toch wel het hoogte
punt,
Dat ons als fokker voor ogenstaat.
Op dit moment hebben we vertrouwen in de toekomst.
Met deze uitspraak is wel duidelijk dat er nog veel moois zal gebeuren op stal “Dempsy”.
We zullen nog veel zien en horen van onze vrienden Mien en Wiel Camps.
En wij wensen ze succes in de Fokkerij.
Overigens net als U waarde lezer ! U ook veel succes in 2002.

JW van Klaarbergen.

