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Op bezoek bij StuDutch

Vooruitstrevend Vooruitstrevend 
en sterker door en sterker door 
samenwerkingensamenwerkingen

Met zijn neus voor kwaliteit heeft Sjaak van der Lei al menigmaal laten zien de markt vooruit te zijn. Zo 

maakte hij onder meer naam als exclusief verdeler van Cornet Obolensky-rietjes. Maar meer nog dan een 

commerciële ondernemer is Sjaak een gepassioneerde fokker die altijd op zoek is naar het beste. Samen 

met zijn partner Jenny Toes richt hij zich op fokkerij, sport, hengstenhouderij en stampte hij een eigen 

veilingplatform uit de grond.

Tekst: JENNEKE SMIT — Beeld: DIRK CAREMANS E.A.
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Afgelopen zomer kwam de fokkerij van Stoeterij StuDutch 
extra voor het voetlicht, dankzij de NMK-merries 
Newmanda van ’t StuDutch (GLOCK’s Toto Jr. uit de 

Grand Prix-merrie Roumanda elite sport-dres PROK van 
Rubiquil) en Nirmette van ’t StuDutch (Cornet Obolensky uit 
Jakarmette PROK van Nabab de Rêve). Eerstgenoemde maakte 
haar fabelachtige afstamming, met maar liefst drie Grand Prix-
dressuurmerries op rij, op de stamboekkeuring al waar met een 
bovenbalk van 90/90 en eindigde als vijfde in de NMK-finale. 
Nirmette van ’t StuDutch verdiende het sterpredicaat met een 
uitstekende bovenbalk van 85/90 en kon zelfs als reserve-
kampioene naar voren treden in de NMK-finale.

Sportcarrière 
De hoogste tijd voor een gesprek met de naar Noord-Brabant 
afgezakte Groninger Sjaak van der Lei en zijn partner Jenny 
Toes, die hun thuisbasis hebben in Sint-Michielsgestel. “De 
interesse voor de fokkerij heb ik van mijn ouders meegekregen 
en het viel me als kleine jongen al op dat bepaalde bloedlijnen 
en stammen zich positief onderscheiden.” Een van de 
 stammen die zijn aandacht trok, was die van Popke van Eik, 
waaruit hij jaren later Nirmette van ’t StuDutch’s moeder 
Jakarmette E kocht. “We hebben haar nu net onder het zadel 
en het is echt een droom. Ons fokdoel is het fokken van een 
heel goed en gezond sportpaard, zowel voor de dressuur- als 
de springsport. Aan alleen een mooi paard heb je niks.” Zelf 

reed Sjaak tot op internationaal 1.50m-niveau, nadat hij op 
negentienjarige leeftijd Groningen verruilde voor Noord-
Brabant. Via Kees van den Oetelaar kwam de boerenzoon 
terecht bij Stal Van der Vleuten, waar hij ruim twee jaar lang 
waardevolle ervaringen op deed. “Ik heb daar ongekend veel 
geleerd en ik heb diepe bewondering voor Erics kennis en 
kunde. Naast de sport heeft de fokkerij altijd mijn interesse 
gehad. Ik weet nog dat ik de Masterclass in Deurne deed en 
mijn medestudenten al zeiden: ‘Jij ook altijd met je bloed-
lijnen!’. Inmiddels verdiepen de meeste ruiters zich hier nu 
meer in, het is immers geen toeval dat bepaalde lijnen keer op 
keer komen bovendrijven.”   
Ook Jenny is van jongs af aan gegrepen door het paarden virus, 
hoewel ze dat niet van huis uit heeft meegekregen. “Ik ben begon-
nen op de manege en deed aan zowel springen als dressuur. Van 
mijn ouders mocht ik daarna geen agrarische opleiding kiezen, 
dus koos ik voor een normale hbo-opleiding, maar ik zat toen al 
veel liever op een paard dan in de schoolbanken.” Op haar 28e 
ging ze fulltime verder met de paarden als amazone en fokker.

Cornet Obolensky
In 2013 zette Sjaak een cruciale stap, toen hij de exclusieve 
rechten voor Nederland kreeg over het diepvriessperma van 
de enorm in opkomst zijnde topvererver Cornet Obolensky. 
Het blijkt één van de keren te zijn dat de bevlogenheid en neus 
voor commercie Sjaak ertoe dwongen om een risicovolle stap 

Kampioenshengst Kannan Jr (v.Cornet 
Obolensky) wordt opgeleid en uitgebracht door 
Wolfgang Zimmermann. In de tussenstand van 
de hengstencompetitie staat de hengst op een 
gedeelde tweede plaats.
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te zetten en dit fantastisch uitpakte. “Het werken met diep-
vriessperma was voor mij een nieuwe ervaring, en ik had voor 
eigen gebruik rietjes van bepaalde hengsten weten te vinden. 
Ik kwam er al snel achter dat de rietjes van de hengsten waar-
van ik inkocht, zoals Cornet Obolensky en Baloubet du Rouet, 
in ’no time’ in prijs verdubbelden. Dus besloot ik te gaan 
zoeken naar de eigenaar van Cornet, om daarmee rechtstreeks 
contact op te bouwen.” Al snel plunderde Sjaak zijn spaar-
rekening, want alles moest vooraf betaald worden. En dan ook 
nog eens op een Oekraïense rekening. “99 van de 100 mensen 
hadden dat natuurlijk nooit aangedurfd, maar Sjaak moest en 
zou het hebben”, valt Jenny hem bij. “Het was toen al heel 
opvallend hoe sterk Cornet Obolensky zich vererfde, dus ik 
heb niet lang getwijfeld. Daarna heb ik gelijk alle websites 
vastgelegd met de naam Cornet Obolensky. De volgende stap 
was een kleine advertentie in de Paardenkrant en toen ging 
het hard”, blikt Sjaak terug. Al snel volgden ook de dekrechten 
van andere hengsten, zoals Comme Il Faut.

Kannan Jr
Met de rietjes van Cornet Obolensky in handen openden er 
heel wat deuren voor Sjaak van der Lei. Zo staat het aan de 
basis van het succes rondom kampioenshengst Kannan Jr, die 
StuDutch samen heeft met mede-fokker familie Kramer. “Op 
een gegeven moment kwam ik aan de praat met Wobbe 
Kramer en hij vertelde dat hij een Quick Star-merrie had uit 
de volle zus van Kannan. Het was natuurlijk een droom om 
daar Cornet Obolensky voor te gebruiken en dat avontuur zijn 
we samen aangegaan.” De in 2015 geboren hengst werd als 
driejarige tot kampioen uitgeroepen op de KWPN Stallion 
Show in Den Bosch en werd een jaar later ingeschreven met 
een prachtige score van 86,5 punten. “Het is geweldig om dat 
allemaal samen te beleven en ik ga zo vaak mogelijk naar 
concours om hem te zien springen. Van de afgelopen 27 
parcoursen sprong hij 25 keer foutloos, en kwam hij twee keer 
met één foutje over de finish. We hebben grote plannen met 
hem, maar doen bewust heel rustig aan. Mensen zijn altijd 

Sjaak van der Lei: “Een mensenleven is 
haast tekort om een goede stam op te zetten.”

Cornet Obolensky-dochter 
Nirmette van ’t StuDutch 
werd reservekampioen in de 
NMK-finale afgelopen zomer.
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kritisch en commentaar leveren is makkelijk, zeker als het om 
de kampioen gaat, maar we hebben een rotsvast vertrouwen 
in Kannan Jr en richten ons op de lange termijn. Wij zitten 
daarmee volledig op één lijn met de familie Kramer. Kannan 
Jr krijgt nu met Wolfgang Zimmermann de kans om mooi in 
de schaduw opgeleid te worden.” 

Meerdere hengsten
Kannan Jr is momenteel één van de vier hengsten waarvan 
Sjaak eigenaar of mede-eigenaar is (zie kader). In 2019 kocht 
hij de opvallend verervende Quidam de Revel-zoon 
Quasimodo Z, maar daar kon hij niet lang van genieten. “Als 
altijd alles zo uitpakte zoals gehoopt, waren veel dingen 

anders gelopen. Maar tegenslagen zijn onvermijdelijk. Na een 
half jaar kreeg Quasimodo Z zware koliek en was het gedaan. 
Enorm jammer, want hij fokt heel goed. Zijn fokker Ad 
Goeijers was destijds zijn tijd ver vooruit, door zijn inter-
nationale sportmerrie in te zetten voor de fokkerij. Dat zien 
we nu op veel grotere schaal, vooral in België hebben ze daar al 
echt de vruchten van geplukt”, stelt Sjaak. “Het is geen 
 schande dat momenteel België voorop loopt, want daar 
kunnen we ons nu aan optrekken. Het is ongeloofl ijk hoe zij 
als sportland hebben gepresteerd op de afgelopen kampioen-
schappen. Op zowel de Olympische Spelen, de Europese 
kampioenschappen voor senioren als de drie jeugdkampioen-
schappen waren er telkens medailles voor België. Dat is geen 

Jenny Toes: “Het is ook echt opvallend 
hoe verschillend dressuur- en springpaarden 

tegenwoordig van karakter zijn.”

Als eerstgeboren veulen van de Grand Prix-merrie Roumanda kwam 
Newmanda van ’t StuDutch (v.GLOCK’s Toto Jr.) in handen van Sjaak. 

Ze eindigde als vijfde in de NMK-fi nale afgelopen augustus. Ja
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toeval, daar gaat een heel goed management aan vooraf.” 
StuDutch is onder meer ook mede-eigenaar van de KWPN-
hengst Mowgli V.O.D. (v.Desperado). Deze genetisch 
 interessante hengst uit de fokkerij van mede-eigenaar familie 
Van Os staat in training bij amazone Franka Loos.

Samenwerkingen
Het is opvallend dat Sjaak in de loop der jaren fantastische 
samenwerkingen heeft opgebouwd. Naast de vruchtbare 
samenwerking met familie Kramer werkte hij ook al meer dan 
eens samen met Explosion W’s fokker Willy Wijnen. Ook 
kruiste zijn pad met fanatieke fokkers als Ruud van Nobelen, 
Jan Mertens, Ad van den Tillaart en Leunus van Lieren. “Je 
bent op zoek naar iets goeds en soms kom je mensen tegen 
met dezelfde passie en visie. Voor ons staat eerlijk zaken doen 
voorop en we hebben altijd het vizier op de lange termijn 
gericht. Bovendien gunnen we een ander hun succes. Bepaalde 
fokkers hebben zoveel kennis en visie, ik geniet er echt van 
om met hen te sparren. Ik ga ook altijd graag naar fokkers in 
België en Frankrijk”, vertelt Sjaak, terwijl zijn ogen zijn 
enthousiasme verraden. “Het is geen toeval dat bij bepaalde 
fokkers altijd goede paarden geboren worden. Een mensen-
leven is haast te kort om een goede stam op te zetten. Wij 
hebben nu wel een paar leuke paarden gefokt, maar staan nog 
echt aan het begin”, zegt hij bescheiden. “Daarom is het 

 geweldig om met gerenommeerde fokkers samen te werken. 
En toevalligerwijs zaten daar al meerdere keren de KWPN 
Fokkers van het Jaar tussen: familie Kramer, Leunus van 
Lieren en ook uit de stam van Jan Streppel en familie Beijer 
hebben we meerdere paarden.”

StuDutch is onder meer ook mede-
eigenaar van de KWPN-hengst Mowgli 

V.O.D. (v.Desperado).
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GEKEURDE HENGSTEN  
IN (MEDE-)EIGENDOM

Niet alleen met een uiterst interessante merriestapel maar ook 
als eigenaar van diverse gekeurde hengsten timmeren Sjaak 
van der Lei en Jenny Toes hard aan de weg. Zo zijn ze eigenaar 
van:
 Estoril du Cedre (v.Jarnac), BWP-goedgekeurd, volledig in 

eigendom.
 Kannan Jr (v.Cornet Obolensky), KWPN-hengst, in 

mede-eigendom met medefokker Wobbe Kramer.
 Macho Man (v.Kannan), KWPN-aangewezen, in mede- 

eigendom met Groupe France Elevage.
 Mascotte STRH (v.GLOCK’s Toto Jr.), Oldenburger- 

goedgekeurd, volledig in eigendom.
 Mowgli V.O.D. (v.Desperado), KWPN-hengst, in mede- 

eigendom met medefokker Jorg van Os.
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Gedeelde passie
De passie voor fokkerij is absoluut een gemeenschappelijke 
deler tussen Sjaak en Jenny. Zij fokte jarenlang zes tot acht 
dressuurveulens per jaar en leidt de jonge paarden op tot 
Z2-niveau. “Ik richt me op de dressuurpaarden, maar daar zie 
ik wel graag een scheut springbloed in. Het is ook echt 
 opvallend hoe verschillend die paarden tegenwoordig van 
karakter zijn. Afgelopen zomer landde er bij de buurman een 
luchtballon in het land: de springpaarden die buiten stonden 
gaven geen kick, de dressuurpaarden stonden te snuiven en te 
stressen”, vertelt ze.  
Uit haar eigen fokkerij zijn al vier Grand Prix-paarden 
 gekomen. Met de stam van de Colway Bold xx-merrie Nilonka 
boekte ze de meeste successen, zo staat deze merrie onder 
meer te boek als grootmoeder van het Grand Prix-paard Caron 
RT (v.Florencio) en de onlangs uitstekend geteste Jillz Lonka 
RT (v.Sir Donnerhall I, IBOP 87,5 punten). “De lat is steeds 
hoger komen te liggen, vroeger was het sportpredicaat het 
einddoel, terwijl het daar nu pas begint. Ik heb vanwege 
privéomstandigheden een paar jaar wat minder gefokt, maar 
nu met Sjaak lopen de aantallen weer op. Dat is ook belangrijk 
want je moet altijd zorgen dat je vooruit kunt komen in de 
fokkerij. Dan kan je in het begin beter teveel dan te weinig 
voorraad hebben, zodat je beter kan selecteren.”  

Newmanda
Zowel qua dressuur- als springpaardenfokkerij heeft Stoeterij 
StuDutch uitzonderlijke genen in huis weten te halen. Daar is 
de NMK-merrie Newmanda van ’t StuDutch een prachtig 
voorbeeld van. “Op een gegeven moment kwam ik in contact 
met Leunus van Lieren en hij vertelde dat het steeds maar niet 

lukte om een nakomeling uit zijn Grand Prix-merrie 
Roumanda te krijgen. Al van jongs af aan bleek ze een bacterie 
in de baarmoeder te hebben”, vertelt Sjaak. “Voor de fokkerij 
was zij natuurlijk een ultiem interessante merrie, dus we 
kwamen met het voorstel om er op onze kosten mee naar 
Utrecht te gaan. Dat was een hele uitdaging, maar toch kregen 
we binnen een paar weken al groen licht en konden we 
 beginnen met embryotransplantatie. Dat heeft geweldig uit -
gepakt, zo hebben we er allebei dochters van GLOCK’s Toto Jr. 
en Diamond Hit er aan over gehouden.” Als eerstgeboren 
veulen kwam Newmanda van ’t StuDutch in handen van Sjaak, 
die er afgelopen zomer spraakmakend succes mee behaalden 
op de keuring. “Volgend voorjaar willen we haar voor gaan 
stellen in de IBOP. Via embryotransplantatie verwachten we 
ook een veulen van Sandro Hit uit haar.” 

Eersteklas fokmateriaal 
Sjaak heeft de beste Europese bloedlijnen weten vast te 
leggen. Een merriestapel die het resultaat is van een voort-
durende internationale zoektocht, veel doorzettings-
vermogen, lef en toch ook de gunfactor van andere fokkers. 
Qua dressuurpaarden springt niet alleen Newmanda van ’t 
StuDutch er uit, maar er wordt ook gefokt met Fasinette, een 
vijfjarige volle zus van Grand Prix-hengst en topvererver For 
Romance I (v.Fürst Romancier). Uit de stam van de 
 olympische medaillewinnaar Parzival wordt gefokt met de 
Dream Boy-dochter Hortense STRH. Samen met fokker Ruud 
van Nobelen zet Sjaak de Diamond Hit-dochter La Palma 4 
(mv.Royal Diamond) in voor de fokkerij, die rechtstreeks uit 
de stam van Diamond Hit komt en al twee Lichte Tour-
paarden bracht. Met dezelfde fokker heeft StuDutch ook de 

Het welzijn staat voorop bij Studutch. Sinds afgelopen jaar verzorgt Jenny zelf de merriebegeleiding. 

Di
rk

 C
ar

em
an

s



15KWPNMagazine 1 — januari 2022

Totilas-dochter Glamour-Esther SVN samen, die een halfzus is 
van de drie Grand Prix-paarden Asther de Jeu (v.Contango), 
Brother de Jeu (v.Voice) en Esther SVN (v.Voice). Sjaak wedt 
altijd op meerdere paarden én op meerdere stammen. In de 
springrichting is de tweejarige Jubileh d’Ouilly (v.Qlassic Bois 
Margot) enorm interessant, als rechtstreekse dochter van de 
Grand Prix-merrie Jubilee d’Ouilly (v.Palestro II), waarmee 
onder meer Pénélope Leprévost tot successen kwam. En wat te 
denken van de zevenjarige Eljadida du Cedre (v.Kannan), die 
gefokt is uit een volle zus van de olympische hengst Quickly 
de Kreisker en zelf al op 1.40m-niveau springt. Uit de 
 vooraanstaande Van ’t Roosakker-stam beschikt StuDutch 
over de achtjarige Elvis ter Putte-dochter Nusha van de 
Bisschop, die een halfzus is van maar liefst twaalf inter-
nationale springpaarden. Ook de driejarige merries Narnia 
van de Kalevallei (v.Cornet Obolensky), rechtstreeks uit de 
Grand Prix-merrie Sissi van Schuttershof (v.Nabab de Rêve), 
die op haar beurt een volle zus is van de topvererver Kashmir 
van Schuttershof, en de Comme Il Faut-dochter Nala de la Vita 

Sjaak van der Lei: 
“Sport en fokkerij zijn emotie. Als het je  

niks meer doet, dan denk ik dat je klaar bent.”

WM (uit de 1.50m-merrie Witness van ’t Paradijs van Nabab 
de Rêve) zijn genetisch zeer interessant. 

Welzijn voorop
Het streven naar succes zal bij Sjaak en Jenny nooit ten koste 
gaan van de paarden. In alles wat ze doen houden ze het 
welzijn van de paarden scherp in de gaten. “We proberen alle 
paarden een zo goed mogelijk leven te geven. Onze ervaringen 
met ICSI zijn heel positief. De merries hebben er weinig van te 
lijden en de rest van het jaar staan ze lekker met de neus aan 
de grond gras te eten. We genieten van het hele proces: van 
het ontstaan van embryo’s tot successen van onze paarden in 
de sport. Jenny doet de merriebegeleiding sinds afgelopen jaar 
zelf en dat werkt ook prettig, dan hoef je de merries niet meer 
uit de wei te halen op het moment dat de dierenarts 
 arriveert”, legt Sjaak uit. “Daarnaast zijn we beide nauw 
betrokken bij de sport, dat is denk ik heel belangrijk als 
fokker. We volgen alles, gaan vaak kijken op concours en ik 
zoek ook veel na op HorseTelex en ClipMyHorse. We zijn er 
beide echt 24/7 mee bezig.” Jenny vult hem aan: “Ook we zijn 
allebei akelig perfectionistisch, dus achterover leunen is er 
hier nooit bij.” 

Veilingen
Al meerdere malen is Sjaak een voorloper gebleken. Zo had hij 
ook op het gebied van online veilen zijn plan al tijdig klaar. 
“Sjaak is altijd aan het nadenken over de volgende stap en is 
daarbij bereid om buiten de gebaande paden te denken. In 
februari 2020 hadden we ons veilingplatform StuDutch 
Auction helemaal klaar, en toen kwam corona”, vertelt Jenny. 
“Voor die tijd werden we door sommige mensen wel voor gek 
verklaard, want niemand had kunnen voorspellen dat de 
 online veilingen zó een toevlucht zouden nemen. Vooraf 
waren wij er wel van overtuigd dat dit dé manier zou zijn om 
een grote doelgroep te bereiken en direct te kunnen 
 benaderen. Dat heeft goed uitgepakt. We zetten ons er beide 
voor in om alles zo goed mogelijk te doen en nemen ook de 
aftersales heel serieus.” Die enorme inzet blijkt kenmerkend 
voor het duo. “We doen wat we leuk vinden en alles begint 
met de fokkerij. Met de fokkerij op hoog niveau wordt niet 
alleen de sport, maar ook de handel beter en uiteindelijk 
 profiteert iedereen daar van. Over een aantal jaar hopen we op 
de grotere wedstrijden paarden uit onze fokkerij te zien pres-
teren, daar dromen we allebei van. Sport en fokkerij zijn 
emotie: als het je niks meer doet, dan denk ik dat je klaar 
bent”, besluit Sjaak van der Lei. • 
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