ACHTERGROND

SPORT

KWPN’ers pakken
meeste podiumplaatsen
in eerste helft 2017
De vijftienjarige
Verdades behaalde maar
liefst tien podiumplaatsen in het eerste
half jaar van 2017.
Zowel op Amerikaanse
als Europese bodem was
de KWPN’er succesvol op
het hoogste niveau.

De KWPN-fokkers hebben de eerste zes maanden van 2017 al
mooie successen gekend. Zowel bij de spring- als bij de
dressuurpaarden behaalden de KWPN’ers op internationaal niveau
de meeste podiumplaatsen. Ook pakten de KWPN’ers de meeste
overwinningen op topniveau met Verdades en Be Gentle als
aanvoerders van deze klassementen.
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I

DS maakte een analyse van de internationale resultaten in de periode januari 2017
tot en met eind juni 2017. Bij het springen
werd de analyse gericht op de wedstrijden
vanaf CSI3* 1.45m-niveau inclusief wereld
beker- en Nations Cup-wedstrijden. Bij de
dressuur ging het om de internationale FEIdressuurproeven Grand Prix, Grand Prix Special
en Kür op muziek in diezelfde periode.

KWPN bovenaan
Zowel in de spring- als in de dressuursport
bleken de KWPN-paarden het meest succesvol
het afgelopen half jaar. Nagenoeg 24 procent
van alle podiumplaatsen in de dressuursport
werden ingenomen door KWPN-gefokte
paarden, terwijl bij het springen dit percentage
op ruim 18 procent ligt. In de dressuur komt
verreweg de grootste concurrentie uit Hannover
(18 procent), vervolgens volgen het Deense
Warmbloedpaardenstamboek met acht procent
en het Oldenbuger Verband met zeven procent.
Bij het springen zit de top iets dichter bij elkaar
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met 80,68 procent. Hoewel deze scores fantastisch klinken, bleken dit de laagste van het
seizoen; Verdades en Laura Graves hebben zich
keer op keer positief weten te ontwikkelen.

Steeds weer op kop

Dressuurtopper Verdades
In de dressuursport waren het afgelopen
halfjaar 679 podiumplaatsen te verdelen in
internationale FEI Grand Prix, Grand Prix
Special en Kür op Muziek-rubrieken. In totaal
behaalden 344 unieke paarden deze podiumplaatsen. De KWPN’ers behaalde 161 van deze
podiumplaatsen, waarvan 55 keer de overwinning. Deze 161 podiumplaatsen werden door
60 unieke KWPN-paarden behaald.
De overtuigende klassementsleider binnen de
KWPN-dressuurpaarden is de vijftienjarige
Verdades (Florett As uit Liwilarda ster prest van
Goya, fokker familie Crum uit Herveld) van de
Amerikaanse Laura Graves. De huidige nummer
twee van de FEI Wereldranglijst – berekend over
de laatste twaalf maanden – behaalde sinds
januari maar liefst tien podiumplekken,
waarvan niet minder dan acht overwinningen.
De overwinningen begonnen op eigen Amerikaanse bodem voor Laura Graves en Verdades in
Wellington in januari. Eind januari pakte de
Florett As-zoon een overwinning in de Grand
Prix met 76,66 procent en vervolgens een
overwinning in de Grand Prix Kür op Muziek

De KWPN-hengst met de
meeste podiumplaatsen
is Aqiedo. Hij heeft zich
dit jaar al meerdere
malen in de kijker
gereden onder Adelinde
Cornelissen.
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met het BWP op de tweede plaats met bijna
vijftien procent en het Selle Français derde met
ruim dertien procent.

In februari zette Verdades zijn zegereeks gestaag
voort met Laura Graves en begonnen de
percentages tot royaal over de 80 procent op te
lopen, inclusief 82,00 procent in de Grand Prix
Kür op Muziek. Na wederom twee overwinningen eind februari reisde Verdades af naar de
Wereldbekerfinale in Omaha. Ook daar bleek de
KWPN’er uiterst succesvol en behaalde hij
tweemaal een tweede plaats. In de Kür op
Muziek met een topscore van 85,31 procent.
Vervolgens maakten Verdades en Laura Graves
de oversteek naar Europa en ook op CHIO
Rotterdam stond de Amerikaanse combinatie
tweemaal bovenaan het podium.
De tweede KWPN’er met tal van top drie
klasseringen de afgelopen zes maanden is
Kastel’s Nintendo (Negro uit Rodieni R elite
sport-dres pref prest van Monaco, fokker
C. Rommens, Bavel) van de eveneens Amerikaanse amazone Charlotte Jorst. Deze Negrozoon behaalde met zijn Amerikaanse amazone
maar liefst acht podiumplaatsen, waarvan drie
overwinningen. Ook voor Nintendo geldt dat de
meeste van deze prestaties op Amerikaanse
bodem zijn geleverd, namelijk in Wellington,
Burbank en San Juan Capistrano. De drie
overwinningen waren alle drie in Wellington,
terwijl er in Burbank en San Juan Capistrano
vier tweede plaatsen waren.
De Italiaanse Norma Paoli en Equitago Zandor
(Florencio I uit Nancy BS ster prest van Amulet,
foker J.B.F. Heemink uit Delden) staan ook hoog
genoteerd in het podiumplekkenklassement.
Zesmaal stonden zij bij de beste drie, waarvan
tweemaal een overwinning werd behaald. Op
het CDI in Nice in februari behaalde de
Florencio I-zoon zijn twee overwinningen en
vervolgens stond hij in Stadl Paura en Wiener
Neustadt in totaal nog vier keer op het podium.
Ook Breaking Dawn (Akribori uit Eveline ster
prest van Ronald, fokker W.P. van Kessel uit
Boekel) van de Amerikaan P.J. Rizvi en Meggle’s
Boston (Johnson uit Orpa elite prest van TCN
Partout, fokker Maatschap Pleyter uit Zalk) van
de Duitser Hendrik Lochthowe stonden allebei
ook zesmaal op het podium en behaalden elk
één overwinning.
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Aqiedo en Double Dutch scoren

Uiterst succesvol is de
Balou du Rouet-zoon
G & C Arrayan. De
afgelopen maanden
heeft deze bruine ruin
zich onder Sergio
Alvarez Moya meerdere
malen op het hoogste
niveau op het podium
gemeld.

De KWPN-hengsten Aqiedo (Undigo uit Ranirma
keur van Metall, fokker A.H. van Baalen-Roebers
uit Gellicum) en Hexagon’s Double Dutch
(Johnson uit Ushimanda keur IBOP-dres
sport-dres van Rubiquil, fokker Laurens van
Lieren uit Schiedam) liepen zich het afgelopen
jaar ook meer dan eens in de kijker. Adelinde
Cornelissen en Aqiedo behaalden vijfmaal een
podiumplaats, waarvan twee overwinningen.
Begin maart in Lier waren er twee overwinningen
voor Aqiedo, terwijl de overige podiumplaatsen
werden behaald op Nieuw en Sint Joosland,
Compiègne en Rotterdam.
Hexagon’s Double Dutch heeft zich de afgelopen
maanden sterk ontwikkeld en ging onder het zadel
van Thamar Zweistra van scores van rond de 68
procent, naar scores van 74 procent. De podiumplaatsen werden behaald in Saumur, Roosendaal
en Pompadour; in totaal stond de negenjarige
Johnson-zoon vier keer op het podium.
De KWPN-hengst Arlando (Paddox uit Herlanda
ster pref prest van Mytens xx, fokker Teus-Jan
van ’t Klooster uit Eemnes) met zijn nieuwe
amazone Anna Zibrandtsen en de erkende
hengsten Blue Hors Zack (Rousseau uit Orona
ster IBOP-dres prest pref van Jazz, fokker B.
Wilschut uit Bosschenhoofd) met de Deense
ruiter Daniel Bachmann Andersen en Cennin

(Vivaldi uit Vitana V elite sport-dres van
Donnerhall I, fokker J.E.J. Cuppen uit Someren)
met Madeleine Witte-Vrees stonden ook alle
driemaal op het podium. KWPN-hengst Apache
(UB 40 uit Tolanda elite pref van Krack C, fokker
A.A. van der Koppel uit Wadenoijen) van
Emmelie Scholtens stond tweemaal bij de
beste drie, maar greep ook beide keren
de overwinning.

117 overwinningen voor KWPNspringpaarden
In de springsport waren van januari tot en met
juni dit jaar maar liefst 1.776 podiumplaatsen te
verdelen op de wedstrijden vanaf CSI3* 1.45mniveau. De KWPN-gefokte springpaarden namen
hiervan 321 podiumplaatsen in en namen
hiervan 117 keer de leiding. Hoewel de dressuur
paarden nog meer podiumplaatsen hebben
behaald dan de springpaarden, zijn de aantallen
wel veel gelijkmatiger verdeeld. Maar liefst 190
unieke springpaarden behaalden de 321 podiumplaatsen in het eerste halfjaar van 2017.
Be Gentle (Ticallux Verte uit Waranda elite
IBOP-spr sport-spr prest van Gentleman, fokker
P. Knijnenburg uit Deurne) behaalde onder de
Amerikaanse Lillie Keenan de meeste podiumplaatsen. Maar liefst zesmaal stond de elfjarige
merrie in de top drie, waarvan viermaal de
overwinning in de wacht werd gesleept. Be Gentle
behaalde deze topklasseringen wel met name in
de speedproeven en heeft zich dan ook ontpopt
tot een van de meest competitieve paarden van
het internationale circuit. De in Nederland
misschien iets minder bekende Zenzero (Kashmir
van Schuttershof uit Freelady stb. sport-spr prest
van Burggraaf, fokker Roelof Bril uit Westendorp) heeft zich onder de Braziliaan Felipe
Ramos Guinato voornamelijk in Portugal in de
kijker gesprongen de afgelopen maanden.
Zenzero behaalde net als Be Gentle zesmaal een
plaats bij de beste drie en deed dit op de Portugese concoursen in Lissabon en Vilamoura.

Grand Prix-toppers
Naast Be Gentle en Zenzero behaalde Zephyr
(Landor S uit Tobelia elite sport-spr van
Calvados, fokker Henstra en Henstra uit
Drogeham) onder de Amerikaan Todd Minikus
maar liefst vijf podiumplaatsen, waarvan vier
overwinningen. Net als zijn voorgangers waren
ook deze prestaties voornamelijk op 1.45m/
1.50m-niveau.
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Springfenomeen Sterrehof’s
Calimero
Het springpaard wat zich misschien wel het
meest op de kaart heeft gezet het afgelopen
halfjaar is Sterrehof’s Calimero van Marc
Houtzager. Nadat hij in 2016 al een uitstekend
jaar draaide, begon 2017 op briljante wijze. De
Quidam de Revel-zoon won zeer overtuigend de
driesterren Grand Prix van Drachten in januari
en sindsdien zijn Houtzager en Calimero
letterlijk niet meer te stoppen. Op Indoor
Brabant grepen ze een vijfsterren 1.55m-overwinning op magistrale wijze en in de Nations
Cup van Rome werd het duo met het Nederlandse team tweede. Maar Calimero, die in april nog
het Nederlands kampioenschap in Mierlo op
naam schreef, pakt vooral opvallend vaak brons.
In de prestigieuze Rolex Grand Prix van Indoor
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De allerbeste prestaties kwamen het afgelopen
jaar van de Grand Prix-toppers Chaplin (Verdi
uit Jaltha B elite sport-spr prest van Concorde,
fokker G. Knoop uit Slootdorp), Creedance
(Lord Z uit Camantha pref prest van Notaris,
fokker A. Hassing uit Steggerda), G & C Arrayan
(Baloubet du Rouet uit Grandezza prest van
Grannus, fokker B.J.M. Wezenberg uit IJsselmuiden) en Sterrehof’s Calimero (Quidam de
Revel uit Maifa ster prest van Libero H, fokker
Stal Horn BV uit Oud-Ootmarsum).
Onder de jonge Zwitser Martin Fuchs greep
Chaplin vijf podiumplaatsen, waarvan drie
overwinningen. Eén overwinning in de vijf
sterren 1.60m Grand Prix van Mexico City en
twee overwinningen in de 1.55m vijfsterren
rubrieken in Zürich en Doha. De overige
podiumplaatsen waren tweemaal een tweede
plek in een 1.55m/1.60m-rubriek in
Mexico City en Miami.
Dan Creedance van, de nummer één van de
wereldranglijst, Kent Farrington. De Lord Zzoon pakte een overwinning in het vijfsterren
1.50m van Wellington en het 1.55m/1.60m van
Miami en behaalde driemaal een tweede plaats
in Shanghai, Wellington en Monte Carlo.
G & C Arrayan was onder Sergio Alvarez Moya de
afgelopen maanden zonder twijfel één van de
beste springpaarden ter wereld. Ze wonnen de
1.60m Grand Prix van Cannes, de 1.55m Renault
Grand Prix van Versailles en werden derde in de
Nations Cup van Rome, de vijfsterren Grand Prix
van Wellington, de Nations Cup van Rotterdam
en de wereldbeker van Wellington.

Brabant werden Houtzager en zijn toppaard
derde, in de vijfsterren Grand Prix van Sopot
was er wederom een derde plaats en ook op het
CHIO in Rotterdam eindigden Sterrehof’s
Calimero en Marc Houtzager op plaats drie. De
onlangs vergaarde derde plaats in de Rolex
Grand Prix van Aken is zelfs nog buiten deze
analyse van het eerste halfjaar gelaten, maar
geeft wel aan hoe ongelofelijk succesvol deze
combinatie in 2017 reeds is. De selectie van
Marc Houtzager en Sterrehof’s Calimero voor de
Europese kampioenschappen in Gothenburg is
een bevestiging van de kwaliteit van dit duo.

Verdi nog steeds in vorm
De vijftienjarige KWPN-hengst VDL Groep Verdi
TN N.O.P. (Quidam de Revel uit Clarissa van
Landgraf I, fokker Veehandel Musterd BV uit
Hooge Zwaluwe) van Maikel van der Vleuten
mag het dan wat ‘rustiger aan doen’; Verdi is
nog steeds de meest winnende KWPN-hengst
van dit moment. Verdi wordt niet meer ingezet
voor het Nederlandse team, maar behaalde in de
Global Champions Tour meerdere podium
plaatsen. In de vijfsterren Grand Prix van
Shanghai werd Verdi tweede, in de wereldbeker
van Gothenburg dit indoorseizoen kwam hij op
een tweede plaats en in de Global Champions
Tour van Madrid pakte Verdi nog een keer de
derde plaats. Het elfvoudige kampioenschaps
paard mag dan wel richting de ‘herfst’ van zijn
sportcarrière gaan, de Quidam de Revel-zoon is
nog steeds één van ’s werelds besten.

De huidige Nederlands
kampioen springen
heeft zich dit jaar al
meerdere keren
bewezen. De pas
tienjarige Sterrehof’s
Calimero pakt dan wel
vaak brons, onder zijn
ruiter Marc Houtzager
ontpopt hij zich als een
waar springfenomeen.

Zowel in de
spring- als in de
dressuursport
waren de KWPNpaarden het
meest succesvol
het afgelopen
half jaar.
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