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MARIO EVERSE, OFFICIEEL DE BESTE FOKKER VAN HET JAAR

Mario Everse (48) werd voor het eerst uitgenodigd in het 
prestigieuze concours hippique van  Genève. Daar werd 
hij voor het oog van de wereld gehuldigd als beste fok-
ker van het jaar. Want het beste paard van 2018 op de 
WBFSH ranking is niemand minder dan Zinius. 

Mario Everse voelt zich uiteraard vereerd en het siert 
hem dat hij het ook relativeert: ‘het is de ruiter die het 
verschil maakt’, zegt Mario. In het geval van Zinius is 
dat Harrie Smolders, de nummer 1 van de wereld. ‘We 
proberen het betere paard te fokken of op jonge leeftijd 
aan te kopen. Dit jaar fokte ik 38 veulens, uitzonder-
lijk veel. Gemiddeld zijn er dat zo’n 20 per jaar. In de 
jaargang van Zinius fokte ik 7 veulens, waarvan er twee 
1.60m springen; naast Zinius is dat Zerly. Dat was ex-
ceptioneel, door te fokken breng je bepaalde genen en 
eigenschappen van vader en moeder samen. Je hebt een 
bepaald idee en verwachtingen, al worden die niet altijd 
ingelost. Of krijgen de paarden die je verkoopt niet altijd 
de kansen die ze verdienen.’

Zelfs in alle bescheidenheid, kan Everse al enkele aan-
sprekende referenties voorleggen.  Mario Everse was 
ooit kapper en runde verscheidene zaken met zo’n 300 
kapsters. Paarden waren toen zijn hobby. Zo’n 12 jaar 
geleden koos Mario de� nitief voor de paarden en maak-
te hij van zijn hobby zijn beroep. Stal Everse werd be-
kend als ontdekker van Big Star, die hij samen kocht 
met Alan Waldman. Big Star werd opgeleid bij Mario en 
verkocht aan Nick Skelton. De rest is geschiedenis. Ook 
Chocola Z (Carthago Z) is een bekende referentie. Zij is 
verkocht naar Andrew Ramsay. 

In de fokkerij liet Mario Everse zich inspireren door 
Almé Z: ‘ik fok uitsluitend met prestatiestammen in 
combinatie met bewezen hengsten. Enkel zo kom je tot 
het betere paard. Mijn allereerste paard, dat moet zo’n 
35 jaar geleden zijn, was een tweejarige merrie van Almé 
Z x Rigoletto. Almé Z was een vechter en had veel ka-
rakter. Dat sprak me meteen aan en daarom ben ik daar 
in verder gegaan. Almé Z is de aanzet geweest van mijn 
fokkerij, er kwamen goede paarden van die ik goed kon 
verkopen en ik was vertrokken. Je moet natuurlijk geluk 
hebben dat zo’n paard je pad kruist. Je kan je eindeloos 
verdiepen in papieren en stammen, maar � naal moet dat 
ene paard nog in je stal terechtkomen. Bij mij was dat 

‘De ruiter maakt 
het verschil’

die Almé Z. Graduela is van Burggraaf x Almé Z . Ik heb 
haar laten dekken van Carthago Z. De dochter die daar-
uit geboren is heet Carthagena Z, die heb ik samenge-
bracht met Querlybet Hero (Baloubet du Rouet) en dat 
leverde Zerly op die tweede werd in de GP van Calgary. 
En we kennen natuurlijk ook de gelauwerde Zinius.’ Die 
bleef langer bij Stal Everse dan een doorsnee paard: ‘we 
overwegen op elk moment elk bod. Zinius hebben we 
ook bewust langer aangehouden, omdat hij in de sport 
een uithangbord was voor onze stal. Onze ruiter Doron 
Kuipers sprong er met succes landenprijzen en Grote 
Prijzen mee. Dat genereert onbetaalbare publiciteit.’ Tot 
Zinius twaalf werd, er een aantrekkelijk bod kwam en 
Harrie Smolders de nieuwe ruiter werd. ‘Het totale pla-
tje klopte. Zinius is een mooi visitekaartje geworden. 
En het geeft me ook voldoening dat ook de klant, Euro 
Horse van Axel Verlooy, er beter van werd. Dat is het 
beste wat je kan overkomen als handelaar.’

Bij Zerly en Zinius plaatste Mario de Z wel verkeerd, 
voor de naam, in plaats van achter de naam, niet? ‘Nu 
zet ik de Z meer op de juiste plaats, achteraan dus. Een 
mens leert met de jaren’, lacht Mario. Vroeger leidde Stal 
Everse de fokproducten zelf op en werden ze nadien ver-
kocht. ‘Omdat we de paarden een meerwaarde konden 
geven. Nu passeren er ook embryo’s via de Z veilingen. 
Om de doodeenvoudige reden dat het zeer lonend is. Z 
veilingen zijn lucratief. Je krijgt bedragen die een we-
zenlijk verschil maken’, ervaart Everse, die dit jaar voor 
het eerst als jury fungeerde in de beoordeling van jonge 
paarden tijdens het Z Festival: ‘een leuke en leerrijke er-
varing. Op die manier zie je wat er om je heen gebeurt. 
Het verbreed je zicht op de fokkerij en de wereld van 
jonge paarden.’
Als Mario terugblikt op 2018, staat Zinius bovenaan: 
‘Zinius is in alle opzichten het hoogtepunt van 2018. 
Al ben ik even blij met de resultaten van onze dochters 
Senna en Mila in de sport. Mila werd Nederlands kam-
pioen bij de scholieren, Senna maakte deel uit van het 
EK team voor scholieren. Ook dat zijn mooie herinne-
ringen om te koesteren’, besluit Mario Everse. 


