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Amerikaanse prijshengst heeft roots in Beveren 

Dienst Communicatie 

17|02|2021 
 

 

“Diktator van de Boslandhoeve has been awarded the 2020 South Pacific Award as the Leading US-

Based Jumper Sire of the Year”, kon je begin dit jaar in de Amerikaanse gespecialiseerde pers voor de 

paardensport lezen. Vrij vertaald: “Diktator van de Boslandhoeve is bekroond als Amerikaanse 

dekhengst van 2020.” 

Wat heeft dit met Beveren te maken, horen we u denken …  

De hengst Diktator die in Amerika alle lof krijgt toegezwaaid als voormalig succesvol springpaard en 

excellente dekhengst, heeft Beverse roots. Meer nog, het paard werd in 2003 geboren op de Boslandhoeve, 

het erf van gepassioneerd paardenliefhebber en paardenfokker Jos Van den Branden. Heel Beveren kent 

Jos trouwens als dé Beverse Sint –Maarten. 

Een mooi verhaal van een man wiens leven altijd in het teken van de paarden stond en staat en dat bij 

weinigen bekend is. De Amerikanen en Spy Coast Farm, de stoeterij in Kentucky waar Diktator nu gestald 

staat, maken nu het mooie weer met het paard van Jos maar ere wie ere toekomt: proficiat Jos met jouw 

levenswerk! 

 

Familie Van den Branden woont al generaties lang in de Veldhoekdam   

De familie Van den Branden woont al enkele generaties op het erf in de Veldhoekdam in Vrasene. De 

boerderij kreeg de naam ‘Boslandhoeve’ naar de naam van het gehucht ‘Bosland’ op het grensgebied 

tussen Beveren en Vrasene. Jos Van den Branden (69 jaar), ook bekend als de ruiter die gestalte geeft aan 

Sint-Maarten in Beveren, kreeg van zijn vader zijn eerste paard op 17-jarige leeftijd. Jos had de 

‘paardenmicrobe’ meteen te pakken en begon met het beoefenen van paardensport: jumping, dressuur en 

Military. Enkele jaren later kocht hij zelf zijn eerste paard, de stammoeder van bijna al zijn later gekweekte 

paarden. Een nakomeling van dat paard is Rebecca, de merrie die Jos een 12-tal veulens schonk, 

waaronder prijspaard Diktator.  

Jos runde jaren een rijvereniging op zijn erf met een binnen- en buitenpiste en fokte tot dusver een 130-tal 

paarden. Dit intensieve werk combineerde hij met zijn job als kraanman. Momenteel is Jos op pensioen 

maar dit betekent niet dat hij veel vrije tijd heeft. De verzorging van zijn 19 paarden doet hij allemaal zelf, 

met de hulp van ruiter en paardenliefhebber Freya Heirbaut. 
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Goeie genen uit Beveren 

Jos Van den Branden: “Diktator werd hier in 2003 geboren uit mijn merrie Rebecca en de hengst Thunder 

van stoeterij Zuuthoeve. Als veulen van 4 maanden verkocht ik hem aan de Zuuthoeve. Op latere leeftijd 

werd Diktator gehuldigd als Elitehengst. Het was toen dat Lisa Lourie van Spy Coast Farm een oog op hem 

liet vallen. Op 6-jarige leeftijd verhuisde Diktator naar de USA en zag hem nooit meer terug. Na een 

springcarrière is het paard op pensioen maar als topdekhengst verdient men een mooie duit aan hem: 

voor een vers spermastaal betaal je er gauw 3 000 dollar. 

Moeder Rebacca heeft ondertussen de gezegde paardenleeftijd van 29 jaar en staat hier nog altijd als fiere 

merrie in de stallen. Zij mag hier haar oude dag slijten. De witte merrie waarop ik vele jaren uitreed als 

Sint-Maarten is hier gestorven op 30-jarige leeftijd.” 

 

Werken houdt je jong 

Jos is ondertussen 69 maar denkt nog niet aan stoppen: “Werken houdt je jong en ik zou mijn paarden nog 

niet kunnen missen. Jammer wel dat er geen opvolging is. Mijn vrouw Linda en ik hebben 3 zonen. 2 van 

hen hebben vroeger paardgereden maar zijn gestopt. Niet iedereen kiest er zoals mij voor om dit werk te 

combineren met een fulltime job en gezin. Mijn 15-jarige kleindochter is amazone. Misschien volgt zij mij 

wel op in de paardensport. Ik ben ook nog van plan om een nieuwe stalling te plaatsen. Werk genoeg op de 

plank dus!”  

 

Nintendo van de Boslandhoeve 

Op de foto in bijlage van de mail: Jos Van den Branden met de hengst Nintendo van de Boslandhoeve, de 

volle broer van prijshengst Diktator. 
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