ACHTERGROND

Terugblik
outdoorseizoen
SPORT

De oneindige kracht van Donnerhall
Na een prachtig buitenseizoen is het tijd om terug te blikken. Welke hengsten leveren
op wereldniveau de meeste nakomelingen? Het blijkt dat de KWPN-erkende Donnerhall
en zijn eveneens erkende zoon De Niro een stevige bijdrage leveren aan de top van de
dressuursport. Voor de Nederlandse fokkerij geldt dat Jazz en zijn zoon Johnson een
behoorlijke duit in het zakje doen en de preferente Ferro heeft via zijn kinderen nog
steeds veel invloed.
TEKST: STEEF ROEST • BEELD: DIRK CAREMANS

D

eze analyse bekijkt welke hengsten de
meeste nakomelingen hebben
meelopen in de grote sport. In het
outdoorseizoen zijn er tussen 1 april
en 1 oktober vijf CDI5*, elf CDI4* en een
Europees kampioenschap verreden. Van deze
wedstrijden, de crème de la crème van de
dressuursport, is de uitslag van de Grand Prix
geanalyseerd. Van de top 10 is bekeken bij welk
stamboek zij geregistreerd staan, wat hun vader
en moedersvader is en hoe vaak deze paarden een
top 10-klassering hebben behaald. In totaal gaat
het om 152 paarden, een groot deel van deze
groep liep dit seizoen meerdere wedstrijden.

Stamboeken
Het KWPN brengt dit outdoorseizoen de meeste
paarden die in deze wedstrijden een top
10-klassering behaalden. Van de 152 paarden
zijn er 42 KWPN-geregistreerd, dit is 28 procent
van het totaal. 34 paarden (22 procent) is in
Hannover geregistreerd, in het overzicht
bevinden zich achttien Oldenburgers. Westfalen
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volgt met elf paarden, terwijl het Deens
Warmbloed acht paarden levert.

D-lijn
Dat het Duitse Donnerhall-bloed veel voorkomt
in de afstamming van toppaarden is geen
geheim. Ook dit outdoorseizoen doet de Duitse
D-lijn goede zaken. Donnerhall zelf, in de jaren
’90 met Karin Rehbein succesvol op het hoogste
niveau en sinds 1992 erkend bij het KWPN,
heeft maar één directe nakomeling in dit
overzicht. Indirect heeft 28 procent (43
paarden) het Donnerhall-bloed aan vaderskant
in hun anderen stromen. Ook Carl Hester’s Nip
Tuck (v.Don Ruto) gaat via zijn vader terug op
Donnerhall, wat zijn talent voor de verzamelde
oefeningen verklaart.

Hofleverancier
De KWPN-erkende De Niro is in dit overzicht
hofleverancier, maar liefst elf paarden stammen
af van de recent overleden Donnerhall-zoon.
Een van hen is de KWPN-hengst Glocks’ Voice

aan moederskant het bloed van Donnerhall, of
een van zijn nakomelingen, voert. De erkende
hengst is spaarzaam ingezet op internationale
wedstrijden. Buiten het CHIO in Rotterdam,
waar Madeleine Witte-Vrees de hengst naar de
tweede plaats in de Grand Prix reed, zagen we
hem alleen in actie op het EK in Gotenburg. In
Zweden zat er in de eindstand de achtste plaats
in voor de voshengst tijdens zijn eerste EK.

Good old Tiamo
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Hoewel Tiamo op internationale kampioenschappen nog niet in aanmerking is gekomen
voor individuele medailles, maakt de door
Jorinde Verwimp geschoolde ruin al wel jaren
onderdeel uit van het internationale dressuurveld. De Lester-zoon begon zijn carrière bij de
jeugd. In 2011 liep hij met de destijds zestien
jarige Jorinde voor het eerst een Europees
kampioenschap bij de Junioren. Vier jeugd-EK’s
leveren een bronzen teammedaille en een
individuele bronzen medaille op. In Aken loopt
de ruin zijn eerste EK bij de senioren en een jaar
later zijn Tiamo en Verwimp de enige combinatie die België vertegenwoordigt op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Op het EK in
Gotenburg zit er de 25e positie in voor Tiamo,
die daar al wel zijn zevende internationale
kampioenschap op rij loopt. Een unicum voor
een paard wiens loopbaan bij de jeugd begon.

Frequent in top 10
(uit Rohbria prest van Rohdiamant, fokker Wil
en Isabel van Gisbergen-Sponselee uit Hooge
Mierde) die met Edward Gal dit outdoorseizoen
twee keer in actie kwam. Op het CHIO in
Rotterdam won het paar de Grand Prix Special,
op het EK in Gotenburg was de vorm minder
aanwezig en zat er niet meer in dan de veertiende plaats in de Grand Prix. Desondanks was dit
al het vierde internationale kampioenschap voor
het geroutineerde duo.
Na De Niro volgen, op gepaste afstand, Rubin
Royal (v.Rohdiamant) en voormalig wereld
kampioen Sandro Hit (v.Sandro Song) met beide
vier nakomelingen.

Cennin
Ook Cennin liet dit outdoorseizoen weer van
zich horen. De Vivaldi-zoon (uit Vitana V. elite
sport-dres van Donnerhall, fokker J.E.J. Cuppen
uit Someren) is een van de veertien paarden die

De recent overleden
Grand Prixpaardenmaker De Niro
(v.Donnerhall) was als
vererver prominent
aanwezig in het
afgelopen
outdoorseizoen.

De door H. van Wijlick uit Tegelen gefokte
Tiamo gaat terug op de ster- en prestatiemerrie
Lucky-Lady. Deze ster- en prestatiemerrie voert
terug op Hemmingway, een hengst die we vaker
in de afstamming van een Grand Prix-paard
zien. Bijzonder aan Tiamo is dat hij dit outdoorseizoen drie CDI5*-wedstrijden heeft gelopen,
waarvan hij alle keren in de top 10 stond.
Hoewel Isabell Werth’s Don Johnson (v.Don
AANDEEL STAMBOEKEN
Stamboek
KWPN
Hannover
Oldenburg
Westfalen
DWB (Deens Warmbloed)
DSP (Duits Sportpaard)
Lusitano
Trakhener

Aantal
42
34
18
11
8
7
4
3
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Het is geen geheim dat
de Duitse D-lijn Grand
Prix-eigenschappen
vererft. De erkende
Cennin (v.Vivaldi) gaat
aan moederskant terug
op Donnerhall, een
hengst die we veelvuldig
terugzien.

Frederico) dit outdoorseizoen vier keer als
eerste is geplaatst, is het toch Tiamo die de
meeste keren in de top 10 stond in een CDI5*.

Jazz
De preferente Jazz is zelf met drie directe
nakomelingen aanwezig in dit selecte gezelschap, indirect komt de hengst twaalf keer voor
aan vaderskant. Een van de beter presterende
Jazz-nazaten is Vancouver K (uit Phantastia van
Ferro), die onder Judy Reynolds een goed
seizoen doormaakte. Op het CDI4* in FritzensSchindlhof stond de Ierse combinatie in zowel
de Grand Prix als de Grand Prix Special op kop.
Op het CHIO in Aken zat er een vijfde plek in
voor de Grand Prix van Reynolds en het
fokproduct van G.M. Korver uit Harmelen. Een
blessure gooide helaas roet in het eten, waardoor deelname aan het Europees kampioenschap van de baan was.

Johnson
De meest in het oog springende Jazz-nakomeling is de KWPN-hengst Glock’s Johnson TN
N.O.P. (uit Roxane elite pref prest sport-dres
D-OC van Flemmingh, fokker P. van de Vleuten
uit St. Oedenrode). Niet omdat de hengst zelf
veel gestart is, want Johnson kwam dit jaar
maar één keer in actie. Op het CHIO Rotterdam
liep de Jazz-zoon naar de vijfde positie in de
Grand Prix. Het lijkt erop dat de door Hans
Peter Minderhoud gereden hengst langzaam het
stokje van zijn vader over begint te nemen.
Ondanks dat zijn oudste nakomelingen pas elf
jaar oud zijn, heeft Johnson drie nakomelingen
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in dit overzicht staan. Uit zijn eerste jaargang
komt Meggle’s Boston (uit Orpa elite prest van
T.C.N. Partout), die door Hendrik Lochthowe dit
jaar al naar een aantal mooie resultaten is
gereden. Inmiddels heeft Wibke Bruns de
teugels van het fokproduct van Mts. Pleyter uit
Zalk overgenomen. Johnson-dochter Calanta
AANWEZIGE VADERDIEREN
Vaders
De Niro
Rubin Royal
Sandro Hit
Breitling W
Don Frederico
Don Schufro
Jazz
Johnson
Royal Diamond
Diamond Hit
Dimaggio
Dressage Royal
Ehrenpreis
Fidermark
Gribaldi
Laomedon
Michellino
Negro
Rohdiamant
Rousseau
Sir Donnerhall I
Stedinger
Welt Hit II
* KWPN-hengst / KWPN-goedgekeurd
** KWPN-erkend
*** KWPN-geregistreerd

Aantal
** 11
4
4
3
3
** 3
*3
*3
3
2
2
2
2
2
*2
2
*** 2
*2
2
*2
2
2
*2

MOEDERSVADER
Moedersvader
Donnerhall
Rubinstein
Jazz
De Niro
Weltmeyer
Ferro
Warkant
Londonderry
Contango
Rohdiamant
Walt Disney
Rosenkavalier
Florestan I
Wanderbursch
Goodtimes
Gribaldi
Wenckstern
* KWPN-hengst / KWPN-goedgekeurd
** KWPN-erkend

Aantal
** 7
5
*4
** 3
3
*3
2
2
*2
2
2
2
2
2
*2
*2
2

Jazz-zoon Vancouver K was onder de Ierse vlag
met een sterk seizoen bezig, totdat een blessure
roet in het eten gooide.
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(uit Valanta elite IBOP-dres PROK van Goodtimes, fokker familie Luimstra uit Surhuizumwerd) werd door de Australische Mary Hanna
naar nette scores gereden. De pas tienjarige
elitemerrie, uit een stam waar meerdere
internationale springpaarden en de KWPNhengst Renville (v.Courville xx) uitkomen, wordt
pas vanaf dit outdoorseizoen internationaal
gestart. De voormalige kampioene van Friesland
laat zien dat de rek er nog lang niet uit is.

Double Dutch
De meest opvallende nieuwkomer van dit
seizoen is Hexagon’s Double Dutch. De dit jaar
erkende Johnson-zoon komt uit een stam die
Grand Prix ademt. Moeder Ushimanda, een
dochter van de Grand Prix-hengst Rubiquil, is
een volle zus van de Grand Prix-merrie Roumanda en ook grootmoeder Latamanda (v.Matador)
en overgrootmoeder Indiamanda (v.Sultan) zijn
op het hoogste niveau uitgebracht. Onder
Thamar Zweistra maakte het negenjarige
fokproduct van Laurens van Lieren zijn opmars
richting het B-kader; een veelbelovend eerste
seizoen voor een aanstormend talent dat onder
begeleiding staat van Leunus van Lieren, de Fokker van het Jaar 2017.

De Lester-zoon Tiamo
komt wellicht niet in
aanmerking voor een
podiumplek, maar blinkt
uit in continuïteit.
Onder Jorinde Verwimp
stond de Lester-zoon op
een CDI5* driemaal in de
top 10.

Jazz-dochters
De preferente Jazz is viermaal als moedersvader
aanwezig. De KWPN-hengst Zuidenwind had
onder Rose Mathisen een sterk seizoen. Drie
keer stond de KWPN-hengst op een van de
genoemde wedstrijden in de top 10. De zoon
van OO Seven (uit Serendy elite pref prest van
Jazz, fokker Huub van Helvoirt uit Rosmalen)
komt net als zijn jaarganggenoot Blue Hors Zack
uit een Jazz-merrie. De voormalig kampioen
van de KWPN Stallion Show loopt pas zijn
eerste jaar op het hoogste niveau, maar kende in
Darmstadt-Kranichstein al twee klinkende
overwinning met maar liefst 78,87% in de kür
op muziek. In de fokkerij doet de erkende Blue
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Ferro-moeders
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Aan moederszijde signaleren we vier keer Ferro.
De eerder genoemde Vancouver K komt uit een
rechtstreekse merrie van de preferente Ulftzoon. Dat geldt ook voor One Night Stand
(v.Olivi), van de Luxemburgse Fie Christine
Skarskoe en de Contango-zoon Alcazar. Jonna
Schelstraete bracht hem onder de naam Alonso
naar succes in de Pavo Cup, totdat de ruin
verkocht werd naar de Amerikaanse Katherine
Bateson Chandler. Aqiedo (v.Undigo) komt ook
uit een Métall-merrie en dat maakt de KWPNhengst het vierde paard dat het Ferro-bloed
door zijn aderen heeft stromen.

Minder aanwezig

Hors Zack (Rousseau uit Orona ster pref prest
IBOP-dres van Jazz, fokker B. Wilschut uit
Bosschenhoofd) goede zaken. Zijn Deens
geregistreerde zoon Glock’s Zonik stond met
Edward Gal aan kop in Roosendaal en zette het
Nederlands kampioenschap op naam.

Ferro’s invloed
De eveneens preferente Ferro signaleren we
indirect vijf keer aan vaderszijde. Negro en
Rousseau leveren elk twee nakomelingen. Van
Rousseau is dat naast de eerder genoemde Blue
Hors Zack ook het EK-paard Zippo (uit Niky van
Haarlem). Met Patrick van der Meer mocht het
fokproduct van W. van Rooy uit Bergeijk
aantreden in het Zweedse Gotenburg en daar
presteerde het duo naar verwachting.

De keurhengst Johnson
(v.Jazz) liep dit
outdoorseizoen maar
één wedstrijd, maar laat
via zijn nakomelingen
nadrukkelijk van zich
horen.

De preferente Negro, een hengst die net als zijn
vader Ferro bekend staat om het doorgeven van
zijn mogelijkheden tot verzameling, is in dit
overzicht minder aanwezig dan je misschien zou
verwachten. Bufranco (mv.Zevenster) en Kastel’s
Nintendo (mv.Monaco) zijn dit seizoen de enige
Negro-nazaten die in deze wedstrijden zijn
uitgebracht en een top 10-klassering hebben
behaald. Hetzelfde geldt voor Gribaldi, een
hengst die al tientallen Grand Prix-paarden heeft
voortgebracht, maar dit seizoen maar twee
nakomelingen in deze wedstrijden had lopen.

•

De dit jaar erkende
Hexagon’s Double Dutch
is een van de Johnsonnazaten die een
indrukwekkende
opmars maakte in het
afgelopen
outdoorseizoen.

Arlando
De dressuurwereld werd tegelijk met de start
van het outdoorseizoen geconfronteerd met de
verkoop van olympiadepaard Arlando (Paddox
uit Herlanda ster pref prest van Mytens xx,
fokker Teus van ’t Klooster uit Eemnes). De
Deense Anna Zibrandtsen werd de nieuwe
amazone van de hengst die al jaren gold als een
vaste waarde voor het Nederlandse team. De
jeugdige amazone bleek goed overweg te
kunnen met de bruine hengst, want na een
succesvol seizoen eindigt het paar op de zevende
plaats in Gotenburg.
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