Dirigent en zijn vader Wachtmeester, antwoord op een vraag.
In een discussie om bloedlijnen van weleer in nieuwe generaties doorgetild te krijgen zodat hier nog
zinvol mee gewerkt zou kunnen worden, kwam de vraag of de keuze van Dirigent niet puur een
emotionele is, want Wachtmeester heeft zich eigenlijk niet kunnen manifesteren in de mannelijke
lijn. Het was meer een merriemaker. Wat zou hij dan nog voor de toekomst kunnen betekenen.
In de discussie is aangegeven dat Dirigent uit de belangrijke Nini III kwam en alleen daarom al
interessant is. Maar een veel vollediger antwoord is gewenst en zal hieronder worden gegeven. Na in
deze vraag verdiept te hebben kom ik tot de conclusie dat Wachtmeester in zijn hengsten de
moederlijn naar voren haalt. Bij Dirigent zien we de opdruk van Helmar, bij Commandant die van
Feiner Kerl, bij Folio Tamboer en bij Irak Alex en Cehadee Caesar.
Alle hengsten hebben stuk voor stuk merries gefokt die niet alleen predicaatrijk zijn, maar tevens ook
een foklijn hebben geleverd waaruit sportpaarden gefokt werden en worden.
Voor alle hengsten geldt dat zij in een overgangsfase van de fokkerij in Nederland geboren zijn. Vanaf
1969 tot en met 1980 werden geen Gelderse hengsten gekeurd. Op keuringen werd steeds meer
gemeld dat de fokkerij van het Gelders Paard eindig zou zijn en de markt vroeg om sportpaarden. De
fokkers hebben in hun keuze dus steeds meer deze hengsten links laten liggen. Vanuit het stamboek
en vanuit de fokkers was de aandacht voor dit bloed tanende. De hengsten hebben geen echte kans
gehad om een hengstenlijn te ontwikkelen. De dochters van deze hengsten kunnen een belangrijke
bijdrage leveren om de fokkerij van het Gelders Paard verder te ontwikkelen. Dit kunnen ook
kleindochters of achterkleindochters zijn. Van belang is dat in deze laatste gevallen ook gekeken
wordt of de toegevoegde generaties passend zijn. Tevens is van belang dat er dan ook passend bloed
aanwezig is.
Om even bij Dirigent terug te komen. In zijn voorkomen herkennen we de hengst Helmar. Om dit te
onderschrijven bijgaand voorbeeld van 2 volle zussen gefokt uit een Siegfried x Graaf van Wittenstein
merrie. De ene merrie had bloed en een sjiek, mooi gelijnd voorkomen, de ander had meer een
klassieke opdruk zoals Dirigent. Deze laatste heeft in combinatie met Gondelier de dubbel
prestatiemerrie Korina gefokt. Helmar staat er om bekend springeigenschappen door te fokken. Iets
wat we bij Korina zeker terugvinden.
Op de volgende pagina vinden we foto’s van Dirigent, Wachtmeester en Helmar.
Op de daarna volgende pagina, zijn afstamming en een samenvatting van een artikel in In de
Strengen van 1976 ( ) waarin de toenmalige secretaris dhr Vermond Dirigent extra in het voetlicht
zet.
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(In de Strengen 26 febr. 1976)
(Met dank aan Anton van Lijssel voor onderstaand stuk naar aanleiding van dit artikel in In de
Strengen.)
Het Gelders Paard (Basis type)
Sinds een tiental jaren zijn we met elkaar ijverig bezig om van het voormalige
warmbloedbedrijfspaard een Nederlands Rijpaard en een Nederlands Tuigpaard te maken. Het lijkt
ons nuttig om nu even een pas op de plaats te maken en ons te bezinnen...... Door de successen met
de F1-produkten kwam de volbloedhengst sterk in de publiciteit. Daardoor zijn veel fokkers met hun
merrie naar de volbloed getrokken, ook met merries die kwa formaat en postuur daarvoor eigenlijk
niet geschikt waren...... Aangezien het overgrote merendeel van de paardengebruikers weinig tot
zeer weinig instruktie heeft gehad, vaak ook weinig tijd voor de rijderij beschikbaar heeft, menen wij
er goed aan te doen om de fokkers nog eens te wijzen op de voorraad uitstekende eigenschappen
die in de hengsten van het basistype en de oude bloedvoering aanwezig zijn. De tuigpaardfokkerij is
ermee gediend, want die behoeft verbreding van de basis. De rijpaardfokkerij kan er een nuttig
gebruik van maken, vooral wanneer de merrie te hoog in het bloed is uitgemendeld. We hebben dan
ook gemeend om deze keer de ereplaats in de etalage van ons blad, nl. de voorpagina, beschikbaar
te mogen stellen voor een hengst van oude bloedvoering met een rijpaard-inslag vanuit de
L'Invasionlijn. Het is de hengst Dirigent 1224 Sgldt naar een kleurendia van Ellen van Leeuwen (is de
kleurenfoto van Dirigent op de vorige pagina). De eigenaar van Dirigent is de heer A.G. van Heijst te
Nuenen...... Als we zijn afstammingstableau overzien dan valt het op, dat een aantal

gerenommeerde lijnen en stammen in Dirigent bij elkaar komen...... Al met al blijft Dirigent een
interessante hengst, ook in 1976. Vermond.

