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De Franse hengst Diamant de Sémilly was met Eric Levallois enorm succesvol in de internationale springsport en won in 2002 teamgoud op het WI< in Jerez de la Frontera en een [aar later teamzilver op het El<
in Donaueschingen. Ook in de fokkeri] onderscheidt Diamant de Sémilly zich ais producent van een lange
reeks internationale springpaarden. ln Sport Herse Breeding stellen wij altijd de waarom-vraag. Welke
bloedlijnen zijn verantwoordelijk voor de ultzonderlijke kwaliteiten van Diamant de Sémilly? ln dit artikel kunt u lezen over een grote ontdekking binnen de Franse fokkeri]: Diamant de Sémilly en Almé Z hebben een gezamenlijke stammoeder, een verband dat nog nooit eerder gelegd was. SF-familie 28 = 48!
De oudste vermelding van deze Normandische rnerrielijn dateert van precies een eeuw geleden, dat wil zeggen uit 1907, met de geboorte van de rnerrie Perdrix
(letterl ijk: \\ Patrijs") en haar aankoop door de fami 1 ie

bloedhengst Catapan xx. Zij bleef echter gust en heeft
oak van eventuele nog volgende veulens geen enkel
speer nagelaten. De stationhouder heeft haar genoteerd ais: "Sterke rnerrie. Goed gebouwd."

Chauvin. Over haar afstamming is niets bekend, beEén en dezelfde moederli]n
halve haar aanduiding "halfbloed"
hetgeen betekent
dat er dichtbij in haar pedigree één of meer volbloedMazette was een licht gebouwde merrie en veel groter
hengsten moeten zitten. Haar eigenaar Isidore Chaudan haar moeder van wie zij vooral haar kracht en
vin had een boerderij in de gemeente Les Chambres in
haar kersbruine kleur had meegekregen. Ze had een
het zuiden van het departement Manche, dus in de
diepe romp en een evenredig model met mooie bell]driehoek tussen de staatsdekstations La Haye-Pesnel,
ning en solide beenwerk. Van Niab bracht zij in 1925
Sarti Ily en Avranches,
de merrie Docile, grondook toen al gerenomlegster van SF-familie 48.
meerde dekstations. AIEn in 1931 van Cyrus de
merrie J'Vins Mars (\\ik
daar
stonden
achtereenvolgens
stemkwam in maart") die de
pelhengsten
ais Vas-y
grondlegster is van SF-familie 28. Anders dan de
Donc, Ibrahim, Rantzau
omvangrijke \\ Encyclopexx en U Itimate xx. Chaudie van Franse Moederlijvin fokte met Perdrix
nen" suggereert is bij de
vanaf haar derde jaar, dus
vanaf 1910. Haar eigenstamnummers
28/29 en
48/49 dus sprake van één
aar had de gewoonte am
en dezelfde moederlijn.
zijn rnerries
naar het
Wat het monnikenwerk
meest nabije station te
brengen, dat in La Hayevan Arnaud Evain natuurPesnel. Maar zij ging
lijk geenszins degradeertDiamant's grootmoeder
Miss des Cresles, hier op driejarige
leefzijn familie-repertorium
is
evengoed naar een partitijd. ln combinatie met Narcos II bracht Miss ook het internatioen
bl
ijft
een
naslagwerk
culiere hengstenhouder,
nale springpaard
U ne des Cresles en de succesvolle fokhengst
van onbetwiste kwal iteit.
Noble Sire.
een zekere Jule l.ebeurier
N iab was een vos met forin de gemeente La M oumaat en diepte. Hoewel het bloed in zijn pedigree tache waar Perdrix dat eerste jaar werd gedekt door de
rnelijk ver weg zit, was hij desondanks voldoende
goedgekeurde halfbloedhengst Querelleur, een bruine
met een stokmaat van 1.65m (van Forestier uit Bijou
soortig met energieke gangen. Zijn nafok genoot desvan Orfila), die elk seizoen zo'n honderd rnerries
tijds veel waardering. Wat betreft Cyrus - dat was een
zwarte met een mooie stokmaat, lang gelijnd en met
kreeg. Perdrix zou van hem achtereenvolgens drie veuveel front, goed bespierd en met een sterk fundament.
lens brengen waarvan twee merries: Glorieuse in 1912
en Mazette in 1913. Laatstgenoemde is de meest
Diamant de Sémilly behoort tot de nieuwe generatie stempelhengvruchtbare en de grondlegster van deze merrielijn. ln
sten binnen de Franse springpaardenfokkerij.
Onder het zadel van
1914 ging Chauvin met Perdrix naar het staatsdeksEric Levallois maakte Diamant de Sémilly furore in de internationale springsport.
tation in La Haye-Pesnel en deed haar onder de vol-
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had sterke lendenen waardoor ze gemakkelijk en mooi
in de boog sprong."
ln haar eerste fokjaar genoot zij de gunsten van Ibrahim, tijdens de remontekeuring
kampioen van zijn
jaargang en op station in Sartilly. ln totaal bracht zij
van hem tien veulens waarvan drie hengsten : in 1957
Ivoire, in 1960 Que d'Espoir, beide verkocht naar
Zwitserland, en in 1966 de legendarische stamvader
Almé Z. Hun valle broer Uri zou uitgroeien tot een van
de beste Franse sportpaarden,
met in 1975 onder
André Chenu niet minder dan elf gewonnen Grote Prijzen!

Almé, een nieuw fenomeen
Naar aanleiding van de remontekeuring
door de
Staatsstoeterijen
berichtte het tijdschrift
L'Éperon
("De Spoor)" in december 1969: "Geen twijfel mogelijk, de winnaar was een nieuw fenomeen, nog niet
eerder in publiek verschenen, genaamd Almé. Een
fraaie hengst, buitengewoon chic, die blijk geeft van
kracht en geweldige gangen. Aan het. eind van de
zomer had ik het genoegen am deze hengst vrij te zien
springen. Dat deed hij met lef, handigheid en geweldig gemak. En bovendien met een verbluffende lenigheid. H ij is tot op heden nog niet aangeboden aan de
aankoopcommissie.
Laten we hopen dat dat volgend
jaar gebeurt, na een winstgevend wedstrijdseizoen. Afzonderlijk beoordeeld zal hij dan gemakkelijk het dubbele van de normale prijs op kunnen brengen."
Oak haar dochters gaf Girondine haar buitengewone
fokkwaliteiten
mee. La Citadelle (1955, v. Jus de
Pomme) bracht op haar beurt van Ibrahim de excellente merriemaker Quastor (1960). Evenals diens valle
brcer Gibramino (1972) die naar België is verkocht

Venise des Cresles, op deze fata ais veulen met haar maeder Miss
des Cresles. Tijdens de gebaarte van haar enige veulen Diamant
de Semilly

stierf

Venise op vierjarige

leeftijd.

Desondanks lieten de fokkers hem aan het eind van zijn
loopbaan een beetje in de steek vanwege het feit dat hij
nogal groot en hoogbenig fokte.
Evenals haar moeder J'Vins Mars was de in 1950 geboren Girondine een zeer vruchtbare fokmerrie - zij
bracht tussen 1955 en 1975 niet minder dan 15 veulens. Ais vierjarige liep deze 1. 70 m grote rnerrie een
aantal springparcoursen totdat ze zich aan een voorbeen blesseerde. Datzelfde jaar ging zij de fokkerij in.
Voigens Jacques de Royer, destijds hoofdinspecteur
van de Staatsstoete rijen, was Girond ine "een fraai e
zwarte merrie die toen op de concoursen in Manche
excellente springmanieren
liet zien. Daar had toen
beter begeleid moeten worden. Een uitstekende vcorbeentechniek, veel bascule en snel van de grand. Ze
advertentie
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D'où Viens Tu ~ SI Tu

(Ibrahim)

URI

Uvée
Manciaise

'"

(Ibrahim)

ln dit stamoverzicht

staan uitsluitend paarden

die genoemd

VIENS

(Uriel)

worden

(Uriel)

in het artikel

en daar van 1975 tot 1999 voor het BWP heeft gedekt. Tahitienne (1963) is een andere dochter van Girondine, ditmaal weer van Ibrahim - never change a
winning team - die faam verwierf ais henqstenrnoeder.
Zij bracht namelijk Kayak (1976, v. Rakosi xx) en via
haar dochter Fille de Mai (v. Cold Slipper xx) en haar
klelndochter Truqueuse (v. Bill de Varfeuil) is zij de
overqrootmoeder van de Selle Français hengst Hooligan de Rosyl (v. ln Chala A) die zich in 2005 onder
Bruno Broucqsault vijf keer bij de beste drie wist te
springen, waarna hij onder Daniel Deusser op dezelfde
voet voortging. D'où Viens Tu (1969) is een derde
dochter uit Girondine, ook weer van Ibrahim, die ais

Cadence
~ Manciaise
1 (Roy

de

Vergoignan

~
x)

OlEANDRE

1

ISP

(Kashmir von 't 5.)

© [ac Rernijnse

hengstenmoeder Op de voorgrond is getreden. Zij
bracht van U riel de fokhengst SiTu Viens, tevens internationaal springpaard onder Patrice Delaveau. Si
Tu Viens heeft een voile zuster genaamd Uvée Manciaise die via haar dochter Cadence Manciaise (v. Roy de
Vergoignan x) de grootmoeder is van de sBs-ruin Oléandre (1998, v. Kashmir van 't Schuttershof), internationaal springpaard
onder de Zwitserse ruiter
Grégoire Oberson. En dan is er nàg een Ibrahim-dochter uit Girondine, namelijk Petite Folle (1959). Petite
Folle is via haar dochter Annabella (v. Quesmoy)
grootmoeder van de ruin Jalmé du Mâsou (1975, v.
Almé Z). Zijn vader en zijn grootmoeder zijn voile
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Diamant de Sémilly - Ruiter: Eric Levallois - Fokker: Jules Mesnildrey, La Barre de Sémilly (FR)
Amour du Bois
Grand Veneur
Tanagra G
Le Tot de Semilly
Juriste
Venue du Tot
Relique
Ibrahim
Elf III
Osyris
Venise des Cresles
Amarpour xx
Miss des Cresles
Urlu rette

brcer en zuster! Aangezien het hier toch twee verschillende individuen betreft is de inteelt niet 25 procent (zie S H B mei 2007, blz. 32), maar 6,25 procent
op Ibrahim en 6,25 procent op Girondine. Dat een dergelijke, toch wei behoorlljk nauwe teelt best goed kan
uitpakken bewees Jalmé du Mâsou, toen hij in 1982
ais tweede finishte in de puissance van Caen. Met Bernard Ponnelle in het zadel strandde hij toen op 2 meter
10. Petite Folle is bovendien de overgrootmoeder van
Ibizel de Fribois (1996, v. Ami de la Fosse), waarmee
de Zwitser Beat Grandjean zich momenteel naar internationaal niveau opwerkt. Maar afgezien van deze
nafok in vrouwelijke lijn heeft Girondine via haar zoon
Almé Z haar stempel kunnen drukken op zo ongeveer
de complete Europese sportpaardenfokkerij.

Quirinal
Margarette LA
Le Mioche xx
Harpette de la Butte
Ultimate xx
Eteuse
Laurier Thym
Histoire
The Last 0 range
Vaillante
Ultimate xx
Victoire
Tantieme xx
Independencia xx
Fulminant
Outrée

SF·6
SF
TB
SF·82
TB-16f
SF-85
SF
SF-35
SF
SF
TB-l6f
S F-19
TB-20a
TB-lt
SF
SF-28 & 48

uitgeschreven ziet dat er ais volgt uit : Docile (1925,
v. Niab) ~

Jeune France (1931,

Rose de Mai (1939, v. Hedjaz) ~

v. Dernier

Cri) ~

Berceuse (1945, v.

Gerekend vanaf Mazette na zes generaties via de eerder genoemde Docile komen we bij Urlurette. Netjes

Riant Bosquet) ~ Outrée (1958, v. Embargo) ~ U rlurette (1964, v. Fulminant). U rlurette was een grote,
degelijke vosmerrie van ruirn boven de 1. 70m. die regelmatig aan kop liep op de exterieurkeuring
in Caen.
Zij was fokmerrie op de boerderij naast die waar Girondine liep. Maar hun verwantschap was hun respectieve eigenaren onbekend!
Deze tak van de merrielijn van Perdrix kwam pas na
WO II en met gebruik van hoog in het bloed staande
hengsten tot bloei - met tal van uitstekende springpaarden, tot op het hoogste niveau, ais resultaat. Meteen al met haar eerste veulen bracht U rlurette een
succesvol springpaard. Deze Duc de la Vigne (1969)
heeft in Frankrijk een index van 142; hij is van Rantzau xx en werd later naar Duitsland verkocht. Gedekt
door Amarpour xx bracht U rlurette twee merrieveu-

De merrie Urlurette heeft ervoor gezorgd dat deze tak van SF-familie 28 & 48 opnieuw tot bloei is gekomen. Haar achterkleinzoon
Diamant de Sémilly zorgt ervoor dat de kwaliteiten van Urlurette
verspreid worden over de Europese springpaardenfokkerij.

Girondine behoort tot de meest invloedrijke fokmerries binnen de
Franse fokkerij ais moeder van stamvader Almé Z. Girondine was
fokmerrie op de boerderij naast die waar Urlurette liep. Maar hun
verwantschap was hun respectieve eigenaren onbekend!

Onbekende verwantschap
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Almé Z is misschien wei de meest invloedrijke
zien we Almé Z hier op de bekende berkenoxer

hengst uit de geschiedenis
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van de springpaardenfokkerij.

tijdens het CS! in Hamburg

lens, Kiva des Cresles (1976) en Miss des Cresles
(1978), die meteen de fokkerij ingingen en waarvan
nog altijd nazaten actief zijn.
Gepaard met Imam d'Or (v. Ibrahim) bracht I<iva des
Cresles twee dochters. De eerste, Réséda des Cresles
(1983), is de moeder van Kama des Cresles (1998, v.
Rosire) die internationaal
loopt, o.a. tweede in de
Derby van La Baule in 2006. De tweede, Sérénad des
Cresles (1984), is de rnceder van het internationale
springpaard Emir des Cresles (1992, v. Narcos m.

Niet één van de minste
Miss des Cresles bracht acht producten, waaronder de
uitstekende Une des Cresles (1986, v. Narcos ID, internationaal
springpaard
onder de Zwitser J urq
Friedli, met een index van 163. Haar voile oroer Noble
Sire (1989, ex Bambi des Cresles) werd ais veulen
naar Duitsland verkocht. Daar werd hij goedgekeurd in
Beieren en uitgebracht in de sprinqsport tot de klasse
S (1.40m) met Tim Hoster. Noble Sire bracht een
kleine groep nakomelingen in Duitsland waaronder het
nationale springpaard Necko. Tijdens het laatste ZFestival in Lanaken deed Noble Sire van zich spreken.
ln de finale voor vierjariqe springpaarden onder het
zadel eindigde zijn dochters Nouveaute Z en Nouvel
Elastique Z op de eerste en vijfde plaats. Beide merries werden gefokt dcor Noble Sire's eigenaar Harry
Souren uit Bocholtz. Eind vorig jaar verkocht hij
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Onder het zadel van Johan Heins

1977.

Noble Sire naar Denemarken. Het laatste merrieveulen van Miss des Cresles is Venise des Cresles (1987,
v. Elf lm. Ais afgespeend veulen verkocht aan Jules
Mesnildrey in La Barre de Sémilly kreeg zij slechts
één veulen. Maar dat is bepaald niet een van de minste. Want we hebben het hier over Diamant de Sémilly
(1991, v. Le Tot de Sérnilly). Genetische bijzonderheid:
hij voert vier keer het bloed van U Itimate xx via een
zoon en een dochter, de vader van Girondine. Dat lijkt
meer dan het is, want het levert een inteeltpercentage
op van slechts 2,14 procent.
Tot de nafok van Doci le behoort ook nog een andere
talc Die loopt via haar boven al genoemde dochter
Jeune France, haar kleindochter Petit Folle (1937, v.
Hedjaz) en haar achterkleindochter
Joyeuse Lystrienne (1953, v. U Itimate xx). Joyeuse Lystrienne
was ais vijfjarige, dus in 1958, kampioene in Fontainebleau. Zôver loopt de klassieke cyclus voor jonge
springpaarden vôôr op de rest van Europa. Joyeuse
Lystrienne bracht in 1970 van Nankin het internationale springpaard Esbouffre en in 1972 diens voile
broer, de staatshengst Gaurol.
Belangrijker is echter de ontdekking waar dit verhaal
om draait: dat Almé Z en Diamant de Sémilly uit dezelfde merrielijn zijn voortgekomen. Voor liefhebbers
van het Selle Français betekent de formule 28 = 48
een aanzienlijke opwaardering van Diamant's merrielijn l •

