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De cijfers achter
de Pavo Cup
De KWPN Kampioenschappen zijn weer ten einde en dat betekent
dat de balans kan worden opgemaakt. Wat zeggen de cijfers over de
Pavo Cup-paarden? IDS zocht het uit en kwam tot de conclusie dat
de meerderheid van de merries die meestreden om de titel een
predicaat draagt. Bij de vierjarigen zien we bovendien dat met name
de hengsten uit de C-, D- en E-jaargang zich nadrukkelijk melden. In
alle jaargangen doen nazaten van Apache goede zaken, terwijl Jazz
zich nog steeds duidelijk manifesteert als vader en moedersvader.
TEKST: STEEF ROEST • BEELD: JACOB MELISSEN

I

n totaal waren er dit jaar 165 paarden
startgerechtigd in de halve finale van de
Pavo Cup, waarvan de rubriek voor
vierjarigen met afstand de grootste was. De
jongste leeftijdscategorie nam ongeveer de helft
van het aantal starts in beslag. 52 vijfjarigen
gingen de strijd aan om de titel, bij de zesjarigen
waren dat er 34. IDS zocht uit welke hengsten de
meeste nakomelingen leverden in de halve finales
en welke hengsten als moedersvader prominent
aanwezig zijn. Daarnaast is er gekeken naar de
predicaten van de deelnemende merries en de
predicaten en sportprestaties van de moeders en
grootmoeders van alle paarden die in Ermelo aan
start kwamen.

Jonge jaargangen
Bij de vierjarigen zien we dat de hengsten uit
relatief jonge jaargangen opvallend veel
nakomelingen leverden. Everdale (v.Lord
Leatherdale), de meest dekkende hengst van de
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E-jaargang, is met dertien nakomelingen
hofleverancier in de halve finale. Via Everdale is
het Negro-bloed natuurlijk ruim vertegenwoordigd, maar ook de Grand Prix-leverancier zelf is
acht keer verantwoordelijk voor een start in de
halve finale. Van hem mocht de KWPN-hengst
Indigro zijn kwaliteiten in de finale vertonen.

Sterke D-jaargang
Dream Boy laat zien dat zijn nakomelingen,
naast goede keuringsresultaten, ook in de Pavo
Cup goede zaken doen. Van de acht Dream Boy’s
in de halve finale, belandden er drie in de finale.
De rijdbare Ivoli-E (mv.Jazz) won met Simone
Both de titel, op de tweede plaats stond Imagine
(mv.Jackson) die onder Bart Veeze alle eerdere
proeven won.
Van Desperado zien we vier nazaten in de halve
finale, waarvan er twee tot de finale weten door
te dringen. De opvallende Asgard’s Ibiza (mv.
Jazz) liep onder Emmelie Scholtens met veel

De fijn bewegende en
rijdbare Ivoli-E won de
Pavo Cup voor
vierjarigen. De Dream
Boy-dochter stamt af
van een preferente
merrie van Jazz en
bemachtigde haar
keurpredicaat door haar
IBOP succesvol af te
ronden.
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machtsvertoon naar de tweede plaats in de
halve finale, maar in de finale zorgde spanning
in de stap dat de hengst naar de vijfde plaats in
het eindklassement zakte. Hetzelfde gold voor
KWPN-hengst Dettori (mv.De Niro); ook deze
Desperado-zoon liet goede dingen zien, maar de
spanning speelde in de finale parten. Charmeur
kwam met zes afstammelingen in de halve
finale, van hem startte er één in de finale. Dat
was de van de Lichte Tour-merrie Darabel
(v.Westpoint) afstammende Irabel.

Jazz laat nog steeds van zich
horen
Het is opvallend dat de I-jaargang de enige
rubriek is waar Jazz qua directe nakomelingen
niet de boventoon voert. In de andere twee
jaargangen is de inmiddels 26-jarige Cocktailzoon verantwoordelijk voor de meeste nakomelingen in de halve finale. Indirect laat de
preferente Jazz nog steeds nadrukkelijk van zich
horen, want op Everdale en Negro na hebben
alle topleveranciers bij de vierjarigen Jazz-bloed
door hun aderen stromen. Als moedersvader
zien we hem twaalf keer terug in de halve finale,

in de finale is dat drie keer. Jazz-zoon Johnson
en de uit een Jazz-moeder komende Vivaldi
(v.Krack C) zien we ieder vier keer als moedersvader. De preferente Ferro (v.Ulft) en diens
zonen Negro en Rhodium komen allemaal drie
keer naar voren als moedersvader.

Apache’s in alle finales
Bij de vijfjarigen is Jazz met zes nazaten wel
topaanvoerder, ook als moedersvader komen we
de Grand Prix-hengst vijf keer tegen. Zijn zoon
Johnson levert drie halve finalisten in deze
categorie. Apache en Charmeur zijn de enige
hengsten die in alle leeftijdscategorieën
nageslacht hebben lopen in de halve finales,
waarbij het Apache-bloed in alle drie de finales
vertegenwoordigd is. Onder hen WK-ganger
Hero (mv.Metall) die onder Emmelie Scholtens
op de derde plaats eindigde. Hometown (mv.
Ferro) stond in de halve finale nog als tweede
opgesteld, maar spanning in de stap zorgde
ervoor dat de hengst een aantal plaatsen zakte.
De Trakehner-hengst Easy Game (v.Gribaldi)
levert een opvallende bijdrage aan de Pavo Cup
door met vier nakomelingen in de halve finale
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mee te draaien, waarvan zijn KWPN-goedgekeurde zoon Hermès op de vierde plaats in de
eindstand stond.

Geen verrassingen

SPORT

De Pavo Cup voor zesjarigen was beduidend een
kleinere rubriek, waarin we qua vaderdieren
geen verrassingen tegenkomen. Ook hier levert
Jazz zeven paarden die van start kwamen in de
halve finale. Net als in de andere rubrieken zijn
hier Apache en Charmeur, met respectievelijk
vijf en drie nazaten, sterk aanwezig. De eerstgenoemde levert twee keer een finalist, net als de
Johnson-zoon Bretton Woods doet. De correct
afgerichte Gaudi Vita (mv.Welt Hit II) is één van
de twee finalisten van Apache, deze zwarte ruin
gooide hoge ogen in de halve finale. De uit een
Cocktail-moeder komende Grand-Charmeur
eindigde onder Jonna Schelstreate op de vijfde
plaats in de eindstand. Als moedersvader
bespeuren we viermaal Gribaldi. Krack C en Jazz
worden drie keer gesignaleerd.

Predicaten bij finalisten
Naast een analyse van de hengsten deed IDS ook
een analyse van de predicaten van zowel de
finalisten zelf als van hun moeders en grootmoeders. Bij het lezen van de analyse is het van
belang in ogenschouw te nemen dat de cijfers

DIRK CAREMANS

De KWPN-hengst
Apache is de enige
hengst die er in wist te
slagen om in alle
leeftijdscategorieën
finalisten te leveren. De
UB40-zoon was zelf als
vijfjarige onder Emmelie
Scholtens reservekampioen en is nu
succesvol op het hoogste
niveau.
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TOPLEVERANCIERS VIERJARIGEN
Vader
Everdale
Negro
Dream Boy
Charmeur
Desperado
Apache

13
8
8
6
4
4

Moedersvader
Jazz
Vivaldi
Johnson
Negro
Rhodium
Ferro

12
4
4
3
3
3

gebaseerd zijn op de predicaten gepubliceerd in
de catalogus van de KWPN Kampioenschappen
– later doorgevoerde of verkregen predicaten
zijn hierin dus niet meegenomen.
Een ruime meerderheid van de merries die
meestreden om de titel is zelf voorzien van een
stb-ext, stb, ster, keur of elitepredicaat. Bij de
vierjarigen gaat dat om 87 procent van de
merries, bij de vijfjarigen is dat 70 procent en
van de zesjarige merries is dat 80 procent. Dit

betekent dat de natuurlijke aanleg die gesignaleerd wordt tijdens de keuringen ook onder het
zadel tot uiting komt. Opvallend is dat het
aantal merries dat wel op de stamboekkeuring
verscheen, maar niet goed genoeg bleek voor
een predicaat, maar heel minimaal is. Bij de
vierjarigen gaat dat om drie merries, bij de
vijfjarigen om twee en bij de zesjarigen om één
merrie.

Predicaten moeders

Predicaten grootmoeders
Nog een generatie verder constateren we dat 69
procent van de grootmoeders van de vierjarige
paarden op de keuring is gewaardeerd met een
predicaat, ruim eenderde van de grootmoeders
is keur of elite. Bij de vijfjarigen is 61 procent
van de grootmoeders minimaal ster, stb of
stb-ext, 44 procent van de grootmoeders is keur
of elite. 58 procent van de grootmoeders van de
zesjarige deelnemers is in het bezit van een
TOPLEVERANCIERS VIJFJARIGEN
Vader
Jazz
Apache
Easy Game
Negro
Charmeur
Johnson

6
5
4
3
3
3

Moedersvader
Jazz
Ferro

5
4
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Kijkend naar de moeders van alle vierjarigen
die van start kwamen in de halve finale, zien
we dat 79 procent een stb-ext, stb, ster, keur of
elitepredicaat heeft, waarvan meer dan de helft
van de moeders keur of elite is. Bij de vijfjarigen heeft driekwart van de deelnemers een
moeder die gezegend is met een predicaat, 46
procent van de moeders is keur of elite. De
zesjarigen geven ongeveer dezelfde cijfers weer,
76 procent van de moeders was op de keuring
overtuigend genoeg om een predicaat in
ontvangst te mogen nemen, waarvan 44
procent van de moeders keur of elite is. Dat
betekent dat deze merries zelf ook in de IBOP,
EPTM of in de sport voldoende prestaties neer
wisten te zetten.
Een kleine groep moeders werd wel op de
stamboekkeuring voorgesteld, maar wist geen

predicaat te bemachtigen. Bij de vierjarigen gaat
dat om vijf procent van de moeders, bij de vijfen zesjarigen om vijftien procent.

Indigro is één van de
finalisten die Negro
vertegenwoordigde in
de finale. Via moeders
kant vertegenwoordigt
de goed bewegende
KWPN-hengst het alom
aanwezige Jazz-bloed.
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Met acht deelnemers in
de halve finale, waarvan
uiteindelijk drie
finalisten, was Dream
Boy goed
vertegenwoordigd in de
Pavo Cup. De Vivaldizoon stond onder
Gerdine Marée
tweemaal in de finale.

predicaat, ongeveer een derde van deze grootmoeders is keur of elite.
Niet alle grootmoeders bleken in staat om een
predicaat op de keuring te behalen. Bij de
vierjarigen werd zes procent van de moeders wel
voorgesteld, maar bleef een predicaat uit. Bij de
vijfjarigen gaat dat om negentien procent en bij
de zesjarigen om 23 procent van de merries.

Exterieur als instrument
Hoewel uit een eerder onderzoek over springpaarden in de Isah Cup (IDS12 2016) ook
duidelijk werd dat exterieur een medebepaler
voor succes is, blijkt uit deze cijfers dat dit nog
meer geldt voor dressuurpaarden. De exterieurkenmerken die worden beoordeeld tijdens de
TOPLEVERANCIERS ZESJARIGEN
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Vader
Jazz
Apache
Charmeur

7
5
3

Moedersvader
Gribaldi
Krack C
Jazz

4
3
3

stamboekkeuringen komen niet uit de lucht
vallen, maar hebben daadwerkelijk een verband
waarop het ultieme sportpaard beweegt. Dit
wordt bewezen door deze Pavo Cup-deelnemers,
die nadat zij op de keuring hebben laten zien
over een functioneel exterieur te beschikken,
ook onder het zadel in de Pavo Cup goed kunnen
meedraaien en waarbij hun moeders en grootmoeders grotendeels ook een exterieur hebben
dat als bovengemiddeld is bestempeld.

Toename merrietesten
Uit de predicaten van de moeders en de
grootmoeders wordt duidelijk dat er een
toename is van deelname aan merrietesten.
Waar de grootmoeders nog incidenteel deel
namen aan de IBOP of EPTM en veelal keur
werden via de sport, heeft eenderde van de
moeders van de vijf- en zesjarige Pavo Cup-paarden succesvol een merrietest doorlopen. Bij de
vierjarigen loopt dit op tot 41 procent van de
merries die de IBOP of EPTM met goed gevolg
heeft afgerond.

Preferent en prestatie
Waar de eerdere predicaten iets zeggen over de
kwaliteiten van de merrie zelf, gaan predicaten
als preferent en prestatie juist over de vererving
van aanleg. Het preferentschap geeft weer hoe
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Jamsession Taonga is
één van de vele
Jazz-nazaten in de Pavo
Cup. Zowel haar moeder
als de merrie zelf
doorliepen met succes
een merrietest en
voeren een
exterieurpredicaat.

de merrie haar exterieur vererft. Een preferente
merrie heeft bewezen dat haar nakomelingen op
de keuring over voldoende aanleg lijken te
beschikken. Bij alle leeftijdscategorieën merken
we op dat eenderde van de moeders preferent is,
wat dus betekent dat zij hun aanleg ook
doorgeven aan hun nakomelingen. De goed
geteste Haley B (v.Bon Bravour) stamt af van de
Jazz-dochter Oronia die naast haar eigen
elitepredicaat en Lichte Tour-klassering, door
middel van haar preferentschap en prestatie
predicaat ook laat zien dat zij haar eigenschappen doorgeeft. Prestatie, het predicaat dat de
sportieve verervingskracht weergeeft, is een
predicaat dat nog weinig voorkomt bij de
moeders van alle Pavo Cup-paarden.

Grootmoeders
Bij de grootmoeders van de vierjarigen wordt
duidelijk dat iets meer dan de helft preferent is,
terwijl eenderde van de grootmoeders het
prestatiepredicaat voert. Van de vijfjarige
paarden heeft 30 procent een preferente
grootmoeder, terwijl 21 procent van de grootmoeders het prestatiepredicaat bezit. Voor de
zesjarigen geldt dat 44 procent van de grootmoeders preferent is, een kwart is voorzien van
het prestatiepredicaat. Een mogelijke verklaring
voor deze toename is dat dit onderzoek over

jonge paarden gaat. Vanwege de tijd die het kost
om minimaal twee nakomelingen naar een
hoger sportniveau te scholen, mogen merries
meestal pas op latere leeftijd het prestatiepredicaat in ontvangst nemen.

Sportprestaties
Bij de vierjarigen wordt zichtbaar dat 36
procent van de moeders zelf is uitgebracht in de
klasse Z-dressuur of hoger. Een kwart van de
grootmoeders is minimaal gestart in de klasse
Z-dressuur en één grootmoeder bemachtigde
winstpunten in het Z-springen. Bij de vijfjarigen is 28 procent van de moeders minimaal
gestart in de Z-dressuur, voor de grootmoeders
is dat 34 procent waarvan er twee merries op
hoger niveau actief waren in de springsport.
Voor de zesjarigen geldt dat een derde van de
moeders minimaal Z-dressuur liep, bij de
grootmoeders is dat 23 procent. Een mooi
voorbeeld van een succesvolle sportmerrie die
maar liefst twee nakomelingen had meelopen in
de halve finale was Darabel. Deze Westpointdochter is met Vai Bruntink succesvol in de
Lichte Tour en onder diezelfde amazone liep
Inebel Taonga (v.Negro) naar punten in de halve
finale. De eerder genoemde Charmeur-dochter
Irabel bemachtigde in de zevende plaats de
zevende positie.
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