Guided Tour

• tekst : Charlotte Gunnink & Ine van Deurzen
• beeld : Dirk Caremans

Excursie voor buitenlandse gasten

Oog in oog met g
 rootheden
Het KWPN organiseert twee keer per jaar een excursie voor buitenlandse gasten. De ‘Guided Tour’ wordt
gehouden direct na de KWPN Hengstenkeuring en in augustus na de KWPN Paardendagen in Ermelo. Met het
organiseren van de excursies laat het KWPN buitenlandse gasten kennis maken met de Nederlandse manier
van fokkerij en paardenhouderij. De tour gaat langs fokkers, trainings- en handelstallen, hengstenhouders en
opfokbedrijven. Ook deze editie was weer een groot succes!

Alle internationale deelnemers aan de Guided Tour met op de achtergrond de paarden Alexandro P (v.Koss) en Romanoff (v.Jazz) onder Vai Bruntink. Eigenaren van de stal, de
heer en mevrouw Hoogeslag, en natuurlijk Sjak Laarakkers werden bedankt met een bloemetje.

Op zondagochtend vroeg vertrok een
uitverkochte bustour – met gasten uit
Ierland, Canada, Amerika, Frankrijk,
Rusland, Oekraïne, België, Zweden,
Denemarken en Noorwegen en internationale mediavertegenwoordigers uit Scandinavië, Frankrijk en Rusland – vanaf de
opstapplaats bij de Brabanthallen. De
eerste stop was Stoeterij Sprengendal in
het Overijsselse Haarle. Dit is de thuisbasis
van Dressuurstal Laarakkers, die wordt
gerund door Sjak Laarakkers en Grand
Prix-amazone Vai Bruntink. Het gloednieu-
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we, schitterende complex is in eigendom
van en ontworpen door de heer Hoogeslag,
architect van beroep en actief fokker van
dressuurpaarden. Niet alleen de dressuurpaarden van de familie Hoogeslag en Stal
Laarakkers werden gepresenteerd, ook de
Gelderse fokkerij kwam aan bod. De heer
Hofs uit Westendorp bracht elite- en
kampioensmerrie Baringa (v.Vitens) mee.
Ze werd aan de hand en voor de wagen
getoond. Ook Alexandro P (v.Koss) liet
zich, aangemoedigd door de gasten, aan
de hand fantastisch zien.

Koers naar Friesland
’s Middags zette de bus koers naar
Friesland, en wel naar de gerenommeerde
VDL Stud in Bears. Hun fokproduct
Freeman VDL (Emmerton x Chin Chin)
werd een dag eerder uitgeroepen tot
kampioen bij de springhengsten, dus een
betere bestemming had de tour niet
kunnen hebben. Familie Van de Lageweg
geniet internationaal naam en faam en had
een educatief programma samengesteld
voor de buitenlandse geïnteresseerden,
waarbij zelfs de beroemde hengsten

In Bears werden ook tuigpaarden getoond, waaronder de hengst Colonist (v.Vulcano)
met rijder Wim Cazemier. Eerder die middag werd ook zijn halfbroer (v.Manno) aan de
hand getoond.

Bij de VDL Stud kwamen de deelnemers oog in oog met diverse beroemdheden, waaronder
Cardento (foto) en de keurhengsten Corland, Indorado en Emilion. Ook de preferente
Indoctro kwam in de piste, net als Quasimodo van de Molendreef en vele anderen.

Uiteraard werd ook de kersverse kampioenshengst Freeman VDL (v.Emmerton)
gepresenteerd. Het was een goed weekend voor de VDL Stud, want in ’s-Hertogenbosch werden maar liefst tien van de vijftien aangeboden hengsten aangewezen voor
het verrichtingsonderzoek.

Tijdens de rondleiding op het gloednieuwe complex werden, naast de sportpaarden
van Stal Laarakkers, ook de fokmerries van de familie Hoogeslag bekeken. Elite
preferente sport-dressuur merrie Washington (v.Flemmingh) zal dit jaar veulens
krijgen van Dream Boy en Desperado. Ze werd getoond met haar nakomelingen
Chardonnay (v.Winningmood) en de twee halfbroers Dance Royal en El Paso, beide
van Wynton.

Excursie op maat?
Naast de Guided Tour kunnen buitenlandse
geïnteresseerden ook contact opnemen met
het KWPN als ze zelf een tour door Nederland
willen maken. Het KWPN kan op aanvraag een
Guided Tour organiseren, waarbij interessante
stallen worden bezocht. Voor aanvullende
informatie, neem contact op via
salespromotion@kwpn.nl.

Indoctro, Indorado, Emilion, Corland,
Cardento en Quasimodo van de Molendreef van dichtbij bekeken konden worden.
De volgende KWPN Guided Tour wordt
gehouden tijdens de KWPN Paardendagen
op zaterdag 17 augustus, vertrekpunt is
het nieuwe KWPN-centrum in Ermelo.

Sjak Laarakkers gaf een interessante clinic met Vai Bruntink in het zadel van haar Zware Tour-paard Romanov. De
combinatie reed aansluitend een Kür op muziek, die zeer enthousiast werd ontvangen door het publiek.
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