
De familie Visser, eigenaar van Eurocom-
merce, kocht Berlin toen hij zes jaar oud 
was en nog Caspar heette. Gerco Schrö-
der, inmiddels al jaren aan Eurocom-
merce verbonden, ging mee naar Jan 
Tops waar Berlin toen stond. “We gingen 
daar naar een ander paard kijken, toen 
Jan Tops vertelde dat hij er nog wel één 
had staan. Het paard had in Zuid-Duits-
land op 1.30-niveau gelopen. Een mooie 
stoere schimmel was het, een mooie 
verschijning. Ik heb hem gereden en 
ermee gesprongen. Dit voelde super 
aan, de hengst had kwaliteit en vermo-
gen maar moest sterker worden en 
handiger in de dressuur.”
Zo kwam Berlin naar Lochem.
In eerste instantie leidde Wim Schröder 
de hengst verder op. “Wim heeft veel tijd 
gestoken in het dressuurwerk om hem 
handiger en sterker te maken”, vertelt 
Gerco. Dat heeft hem geen windeieren 
gelegd. Onder het zadel van Wim werd 
onder andere de Grand Prix van Verona 
gewonnen in 2004 en in Cannes was er 
de eerste plaats met het landenteam. 
Toen Wim zijn been brak nam Gerco de 
grote Holsteiner over. “Op dat moment 
kon ik wel een extra paard gebruiken. 
Wim zei dat ik Berlin maar eens moest 
proberen. Bij sommige paarden voel je 
dat je iets speciaals onder je hebt en dat 
had ik ook bij Berlin.”
Samen wonnen ze goud met het team op 
het WK en EK in 2006 en 2007. Daar-
naast won Gerco met Berlin de GP van 
La Coruna, behaalde de  tweede plaats in 
de Super League in  Barcelona, en werd 
Nederlands  Kampioen. En dat allemaal in 
het  buitenseizoen van 2006.

• tekst : Karin Karlas
• foto’s : DirK Caremans/JaCob melissen

Berlin
De muur die staat als een huis
De 15-jarige Eurocommerce Berlin nam op de afgelopen hengstenkeuring en later ook op Indoor Brabant 

afscheid van het de sport. Als een paard zoveel gewonnen heeft, verdient hij ook zo’n afscheid. Op de prachtige 

stal van Eurocommerce in Lochem wordt de hengst, topfit als hij is, rustig doorgereden. Op concours hoeft hij 

niet meer. De grote schimmelhengst kan zich nu volledig richten op de fokkerij, waarin hij veelbelovend lijkt.

De machtige schimmelhengst Berlin in 
actie met Gerco Schröder in Aken.
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Fokkerijcarrière
In eerste instantie werd Berlin puur aange-
kocht als sportpaard.
Gerco: “In die tijd hadden we nog niets 
met de dekkerij. We hadden zijn moeder 
wel eens zien springen en ik vond het een 
goed springpaard met instelling en kwali-
teit. Maar wij beoordelen de paarden als 
individu en als er een goede bloedlijn 
achter zit, is dat mooi meegenomen.”
Er was dus ook eigenlijk niet de intentie 
om met Berlin naar de keuring te gaan.
In 2003 werd hij bij het KWPN goedge-
keurd, waarbij gezien zijn sportcarrière 
met een vijfdaags onderzoek kon worden 
volstaan. “Inmiddels is het dekstation bij 
Eurocommerce enorm gegroeid. Het loopt 
goed in zowel de sport als de fokkerij. 
Berlin is nog superfit maar we hebben met 
elkaar de beslissing gemaakt om hem 
alleen nog voor de fokkerij in te zetten. 
Een combinatie van beide blijft toch lastig. 
Hij heeft hele mooie prestaties voor ons 
geleverd en dat maakt hem extra interes-
sant voor de fokkerij.”
En nadat de beslissing genomen was, 
kreeg de hengst een welverdiend afscheid 
op twee van de grootste evenementen die 
Nederland op hippisch gebied kent: de 

hengstenkeuring in Den Bosch en Indoor 
Brabant. “Op de hengstenkeuring was het 
mooi om hem nog eens aan de fokkers te 
kunnen laten zien en op Indoor Brabant 
kon hij echt afscheid nemen van de sport. 
Daar had ik het toch wel een beetje moei-
lijk mee, ik moest wel even een keer slik-
ken. Ik heb hele mooie jaren met hem 
gehad en nog steeds als ik de video van 
de WEG in Aken opzet, krijg ik er rillingen 
van hoe Berlin daar sprong en alles gaf”, 
vertelt Gerco.
En hoe gaat het dan nu met de witte 
krachtpatser? “Hij wordt nog rustig 
getraind, dat zal langzaamaan wel minder 
worden. Hij gaat veel het land in en we 
gaan vaak een rondje door het bos, dat 
vindt hij leuk”, vertelt Gerco verder.

Bloedlijn
De hengst mag dan niet aangekocht zijn 
om zijn bloedlijn, dit is er één om van te 
watertanden en dus niet alleen zijn eigen 

Keuringsdochters
•  Zuara elite (Berlin x Dageraad)  

85 punten IBOP Helden
•  Ambelina JB elite (Berlin x Corland) 

80,5 punten IBOP
•  Zachary keur (Berlin x Lux) 80 punten IBOP 

en zesde plaats Nationale Veulenkeuring
•  Zimba elite (Berlin x Corland) 

80 punten IBOP 
•  Zeville elite (Berlin x Heartbreaker) 

78 punten IBOP
•  Zeegravin ster PROK (v.Berlin x Quick Star) 

77,5 punten EPTM Deurne
•  Zagata M.M. elite (Berlin x Calypso) 

76 punten IBOP
•  Aimable ster (Berlin x H.Alme Z)
   75 punten IBOP

VION-Cup
-Eurocommerce Zürich (Berlin x Concorde)   Reservekampioen in 2008
-Zirikit (Berlin x Lux)   16e 2008

Berlin won onder Wim Schröder en later met Gerco Schröder vele Grote Prijzen en landenwedstrijden.
Eerder dit jaar nam hij afscheid van de sport om zich volledig op de fokkerij te richten. Zijn oudste nakome-
lingen zijn nu vijf jaar oud en presteren zo goed dat Berlin in zijn leeftijdscategorie de indexen aanvoert.
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Estia (v.Caretino) is de moeder van Berlin.
Zij sprong zelf Grand Prix met Alois Pollmann-
Schweckhorst en Marc Wirths. Ook haar groot-
moeder Ostia (v.Freeman xx) werd door Wirths
uitgebracht in de springsport.
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sportresultaten maken hem interessant 
voor de fokkerij. De vader van Berlin, 
Cassini I, sprong Grand Prix met Franke 
Sloothaak. Onder andere de Grote Prijs 
van Modena en Champion Gelderland 

werden op hun naam gezet. Een andere 
bekende zoon van Cassini I is wereldkam-
pioen Cumano onder Jos Lansink.
Cassini’s vader Capitol I behoort tot de 
beste Holsteiner springpaardenverervers. 
Caletto II en dus ook zijn vermaarde vader 
Cor de la Bryere komen tweemaal voor in 
de pedigree van Berlin, eenmaal van 
vaderskant en eenmaal van moederszijde. 
Classic Touch, die met Ludger Beerbaum 
goud won op de Olympische Spelen van 

1992 in Barcelona, is slechts een voor-
beeld van de vele kinderen van Caletto II 
op het hoogste niveau.
Berlin’s moeder Estia (v.Caretino) sprong 
zelf Grand Prix met Alois Pollmann-
Schweckhorst en Marc Wirths onder de 
namen Coba en Cathleen W.
Estia’s moeder is Vardana, een dochter 
van Fernando H. Pollmann-Schweckhorst 
bracht ook Vardana’s moeder Ostia
(v.Freeman xx) uit onder de naam Frimella. 

Prestaties 
Eurocommerce 
Berlin

In onderstaand schema zijn enkele prestaties 
van Berlin op een rijtje gezet. Daarnaast heeft 
hij nog veel meer gewonnen, zowel met het 
team als individueel.

Team:
Jaar Plts. Evenement

2008 1e  Samsung Super League Nations Cup St. Gallen

2007 1e  Nations Cup Europees Kampioenschap Mannheim

2007 1e  Samsung Super League Nations Cup St. Gallen

2007  2e   Samsung Super League Nations Cup Barcelona

2006 1e Nations Cup WEG in Aken

2006  2e  Samsung Super League Nations Cup Dublin

2006 2e  Final Samsung Super League Nations Cup 

Barcelona

2004 1e Internationale teamwedstrijd Cannes

Individueel:
Jaar Plts. Evenement

2007 4e Grand Prix 1.60m Barcelona

2006  1e  Nederlands Kampioenschap Mierlo

2006 1e Grand Prix 1.60m La Coruna

2004 1e Grand Prix 1.60m Verona

2002 2e Grand Prix 1.60m Helsinki

2004 3e Grand Prix 1.60m La Baule

Eurocommerce Zürich is Berlin’s goedgekeurde zoon uit zijn eerste jaargang. Hij was zowel kampioen in Den 
Bosch als verrichtingskampioen en reservekampioen in de VION-Cup. De schimmelhengst wordt opgeleid door 
Tom Brinkman.

De nakomelingen van Berlin lijken vooral op te vallen door hun vermogen. Zo ook 
elitemerrie Zuara (mv.Dageraad), die hiervoor een 9,5 behaalde in de IBOP. Mede dit 
cijfer zorgde voor het tweede resultaat over het jaar 2008 van 85 punten.

In 2004 werd Berlin’s dochter Zachary (mv.Lux) zesde op de nationale veulenkeu-
ring. Inmiddels is zij keurmerrie mede dankzij een goede IBOP van 80 punten.
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Het internationale springpaard Lorina II
(v.Lombard) is een nakomeling van Ostia. 
In de Holsteiner stam 890 waaruit Berlin 
komt, hebben Grand Prix springpaarden 
als Crocodile Dandy, Quebec, Tinka’s Lad 
en Caitano hun wortels.
De hengsten Elmshorn, Casall, Regilio en 
Cesano I en II stammen hier ook vanaf. 
Hieruit blijkt wel dat de successen van 
Berlin in de sport geen toeval zijn en het 
rechtvaardigt de hooggespannen 
verwachtingen van hem in de fokkerij.

Fokproducten
Omdat Berlin in 2003 werd goedgekeurd, 
zijn de eerste nakomelingen nu vijf jaar oud. 
Te jong nog voor het hogere werk maar toch 
lijken zijn kinderen op te vallen. Eurocom-
merce Zürich (mv.Concorde) is één van de 
vijf zonen van Berlin die aangewezen werd 
voor het verrichtingsonderzoek. Niet alleen 
was hij de kampioen in Den Bosch, ook in 
Ermelo kwam hij als beste uit de bus. Met 
onder andere een 9 voor techniek en een 
8,5 voor reflexen en de aanleg als spring-

paard kwam zijn totaal uit op 83,5 punten. 
Eurocommerce Zürich werd in de VION-
Cup 2008 tweede met Tom Brinkman. 
Gerco vertelt: “De jonge Berlin’s lijken goed. 
Het is natuurlijk te hopen dat ze het later op 
hoger niveau ook goed blijven doen. Over 
het algemeen zijn het paarden die goed te 
rijden zijn, ze hebben een goed karakter. 
Vermogen is een sterk punt en ook voor de 
fokkerij en de handel zijn ze interessant.” 
Eurocommerce Zürich is wel wat anders 
dan zijn vader, maar heeft ook enorm veel 
kwaliteit. “Ik heb Berlin natuurlijk niet als 
jong paard gekend en weet niet of dat bij 
hem ook zo was, maar Zürich heeft de tijd 
nodig om zijn rondjes te leren lopen omdat 
hij erg voorzichtig is”, aldus Gerco.
De eerste twee jaargangen merries zijn nu 
op de keuring geweest. Elf van de 19 in het 
stamboek opgenomen merries zijn ster of 
hebben een hoger predikaat. Hiervan zijn er 
al vijf elite. Acht liepen er een merrietest en 
allen slaagden. Opvallend zijn de hoge 
cijfers voor het vermogen, iets wat hun 
vader tentoonspreidde bij zijn optredens in 
de springsport en wat hij dus blijkt te verer-
ven. Zijn dochter Zuara (mv.Dageraad) 
behaalde maar liefst 85 punten in de IBOP, 
de op één na hoogste score van vorig jaar. 
Voor het vermogen kreeg ze een 9,5.
Voorlopig is het nog even afwachten of zijn 
kinderen het in de hogere sport waar gaan 
maken, maar vooralsnog lijkt er geen 
reden te zijn om hieraan te twijfelen.

Vererving
Berlin heeft een springindex van 165 met een 
betrouwbaarheid van 75, de hoogste in zijn 
leeftijdscategorie. Hij heeft 13 kinderen in de 
sport in de leeftijd van vier tot zes jaar.
Zijn bovenbalk voor exterieur is 106 en voor 
beweging 101 waarbij de betrouwbaarheid 
66% is. Voor vrij springen staat er een index 
van 114 met 70% betrouwbaarheid.
Qua lineaire kenmerken geeft hij steile schou-
ders, wat weke ruggen en rechte, korte 
kruizen. Het voorbeen is bokbenig, de koten 
zijn week en de hoeven breed. De galop is 
ruim en krachtig, met veel balans. Ook de draf 
scoort op deze kenmerken goed, maar minder 
extreem. Bij het vrij springen doen zijn nako-
melingen het goed met een index van 114.
De snelheid en de techniek van het voorbeen 
zijn gemiddeld, maar ze springen wel naar 
boven met een goede techniek van de achter-
hand, veel vermogen en souplesse.

Ambelina JB is één van de vijf elitemerries die Berlin inmiddels al geproduceerd heeft. Op de IBOP behaalde zij 
met 80,5 punten, een mooi resultaat.

Dit is een volle broer van Berlin, 
dit jaar geboren bij de nieuwe 
eigenaren van Estia.

Uit de moederlijn van Berlin komt eveneens het internationale springpaard 
Lorina II (Lombard x Freeman xx) gereden door Daniel Etter. Samen wonnen 
zij onder andere het Zwitsers kampioenschap in 2002.

Ja
co

b
 M

el
is

se
n

A
rc

hi
ef

 C
am

p
o

sJaco
b

 M
elissen Ja

co
b

 M
el

is
se

n

   IDS10 • 22 mei 2009     11

IDS10_Hengst_Berlin.indd   11 15-05-2009   09:05:43


	IDS10_P008.pdf
	IDS10_P009.pdf
	IDS10_P010.pdf
	IDS10_P011.pdf

