ACHTERGROND

Wereldranglijsttop
oorsprong in Nede
SPORT

De jaarlijkse WBFSH Rolex Wereldranglijst van de succesvolste stamboeken en
sportpaarden ter wereld is onlangs weer gepubliceerd. De KWPN-fokkers hebben het
ook dit jaar weer voortreffelijk gedaan; bij de dressuurranking gaat het KWPN aan de
leiding, terwijl bij het springen het KWPN een tweede plaats inneemt. Maar minstens
zo opvallend is de invloed van Nederlandse moederlijnen op de top van de
wereldranglijst voor springpaarden. IDS nam de top van de WBFSHspringpaardenranking onder de loep.
TEKST: PETER VAN DER WAAIJ • BEELD: DIRK CAREMANS
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l decennia lang staat de Nederlandse
fokker bekend om zijn brede blik op
de fokkerij; landsgrenzen spelen geen
rol voor het gros van de KWPN-fokkers. Jaren geleden werden al de beste hengsten
en ook merries uit andere fokkerijen naar
Nederland gehaald en tegenwoordig geldt dat
tevens voor diepvriessperma, veulens en zelfs
embryo’s. Niet alleen uit de bekende Duitse
stammen, de beroemde Franse lijnen of de
populaire Belgische fokkerij komen topspringpaarden voort. Sterker nog, de Nederlandse
moederlijnen speelden het afgelopen jaar een
hoofdrol als het gaat om de wereldtop van de
springpaarden.
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De nummer drie van de wereldranglijst is de bij
Zangersheide geregistreerde hengst Don VHP Z
(Diamant de Semilly x Voltaire). Onder de
Nederlandse topruiter Harrie Smolders is deze
Diamant de Semilly-zoon een van de meest
spraakmakende springpaarden van het afgelopen jaar. Op de Europese kampioenschappen in
Gotenburg won Don VHP Z de individuele
zilveren medaille, terwijl de Nations Cup-finale
in Barcelona met het Nederlandse team
gewonnen werd. Daarnaast werd Don tweede in
de Grote Prijzen van Hamburg en Rome en
pakte tevens een top vijf-klassering in de Grote
Prijzen van Parijs, Shanghai en Rotterdam.

Heartbreaker-invloeden

KWPN-grootmoeder van
Don VHP Z

De nummer één van de wereld Halifax van het
Kluizebos en de nummer twee Clooney komen
respectievelijk uit een Belgische en Hannoveraanse stam, maar voeren wel beide het waardevolle bloed van de preferente KWPN-hengst
Heartbreaker. Halifax heeft Heartbreaker als
vader, terwijl Clooney via vader Cornet Obolensky de genen van de wereldberoemde
Nimmerdor-zoon heeft meegekregen.

De uiterst succesvolle Don VHP Z is wellicht
geboren in België en gefokt uit de BWP-merrie
Sara van het Parelshof, al snel vindt de moederlijn van Don haar origine in Nederland. Don
VHP’s grootmoeder is namelijk de G.Ramiro
Z-dochter Etsina, gefokt door J. Boele de Haan
uit Bleskensgraaf. Etsina staat niet alleen aan de
basis van Don VHP, maar ook van zijn succesvolle halfbroer HH Carlos Z (v.Chellano Z) – de

p vindt
rland

Gancia de Muze uit Barones
Plaats vier van de WBFSH-ranking wordt
gedeeld door de BWP-gefokte Gancia de Muze
en de KWPN-gefokte G & C Arrayan. De
Baloubet du Rouet-zoon Arrayan werd geboren
in de stallen van Benny Wezenberg in IJsselmuiden en sprong onder Sergio Alvarez Moya een
indrukwekkende lijst topresultaten bij elkaar

De KWPN’er Creedance
is de nummer negen van
de wereldranglijst en
daarmee een van de acht
paarden uit de top tien
met duidelijk
Nederlandse invloeden.
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nummer 132 van de wereldranglijst en een van
de beste paarden van McLain Ward. Etsina is op
haar beurt weer een dochter van de Abgar
xx-merrie Tsarina, die de predicaten ster,
preferent en prestatie voert. Deze merrie stond
aan de basis van een groot aantal succesvolle

sportpaarden, zoals het Lichte Tour-dressuurpaard Koreander (v.Ferro), het Grand Prixspringpaard Mancer (v.Voltaire), het 1.50mspringpaard Adanto (v.Tenerife VDL) van
Tatiana Fedotova, het 1.50m-springpaard Zora
VHP Z (v.Zandor Z) van Roberto Nocerino, het
1.55m-springpaard Udokus (v.Murano) van
Mille Marie Bjerke en de succesvolle Grand
Prix-springhengst Al Capone (v.Lupicor) van
Jarno van Erp.
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De vice-Europees
kampioen Don VHP Z
heeft via zijn KWPNgrootmoeder Etsina
Nederlandse roots.
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het afgelopen jaar. Arrayan is een typisch
voorbeeld van de brede visie van de Nederlandse
fokkers: fokker Wezenberg importeerde moeder
Grandezza – een dochter van Grannus x Pilot –
uit Duitsland en paarde deze aan met de Franse
hengst Baloubet du Rouet; hieruit kwam de
KWPN’er Arrayan voort.
Het omgekeerde gebeurde in het geval van
Gancia de Muze. Deze elfjarige merrie van Niels
Bruynseels, die het afgelopen jaar onder meer de
Grote Prijzen van Helsinki, Basel en Brussel
won, is een dochter van de Selle Français-gefokte Cumano-zoon Malito de Reve uit de KWPNmerrie Barones (Nimmerdor x Erdball xx). De in
1983 geboren Barones, bij haar fokkers P. en Y.
de Vries uit Harlingen, behaalde het keur,
prestatie en sport-spr predicaat bij het KWPN
en sprong onder de Franse ruiter David Jobertie
succesvol op internationaal niveau.
Vervolgens werd Barones voor de fokkerij
ingezet, wat naast Gancia de Muze ook de
internationale springpaarden Homer de Muze
(v.Nabab de Rêve) van Sabrina van Rijswijk,
Freluche de Muze (v.Vigo d’Arsouilles) van
Trevor Coyle en Isolde de Muze (v.Nabab de
Rêve) van Benedetta Ganassini opleverde.

Barones’ dochter Kiss Me (v.Concorde) bracht
daarnaast de zeer succesvolle Wiveau M
(v.Niveau) van de Zwitser Alain Jufer, de
welbekende hengst Lux V (v.Lux), die 1.50m
sprong onder Balázs Varga en de door de
Italiaan Antonio Maria Garofalo uitgebrachte
Ultra Niveau (v.Niveau). Ook is Barones de volle
zus van de beroemde merrie Diadeem; de
moeder van onder meer de KWPN-gekeurde
hengst Lancelot en de merrie die aan de basis
stond van vele internationale springpaarden. De
moederlijn van de in het voorjaar goedgekeurde
Harley-zoon Justice HL komt eveneens uit bij
Barones via zijn grootmoeder, de Erdball
xx-dochter, Passe.

Nederlandse roots van HH Azur
Dan een van de meest besproken paarden van de
afgelopen jaren: HH Azur. Onder McLain Ward
is HH Azur zonder twijfel een van de meest
getalenteerde springpaarden van de mondiale
springsport. Deze SBS-gefokte dochter van
Thunder van de Zuuthoeve won dit jaar onder
meer de Wereldbekerfinale in Omaha. En ook
deze merrie heeft uiteindelijk Nederlandse
roots. Haar moeder Sion van de Zuuthoeve

Balia- en Worona-stam
De nummer zeven van de wereldranglijst Eldorado
van het Vijverhof (v.Thunder van de Zuuthoeve)
van de Belgische ruiter Gregory Wathelet
komt eveneens uit een van oorsprong Nederlandse
stam, namelijk de beroemde Balia-stam. De
dertienjarige hengst is BWP-geregistreerd en komt
voort uit de voornamelijk in België ingezette tak
van de welbekende Balia-lijn. Uiteindelijk gaat de
afstamming van Eldorado van het Vijverhof terug
op de Nederlandse merrie Vogeta, wier dochters
en kleindochters in België voor de fokkerij
werden ingezet.
Ook Gazelle – de elfjarige merrie die op de achtste
plaats staat van de wereldranglijst – komt voort
uit een Nederlandse stam. De Kashmir van
Schuttershof-dochter die onder Kent Farrington
de ene na de andere Grote Prijs op naam schrijft
heeft als grootmoeder de Voltaire-dochter Silvia.
Daarmee is Gazelle een telg uit de Worona-stam.
Uit deze rechtstreekse moederlijn komt onder
meer het Grand Prix-springpaard Wodca van de
Amerikaan Michael Walton en naast internationale springpaarden bracht deze stam ook vele
succesvolle dressuurpaarden.
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sprong op 1.40m-niveau en is een dochter van
de Oldenburger hengst Sir Lui uit de KWPNmerrie Generous. Deze Zandigo-dochter sprong
zelf ook succesvol op 1.40m-niveau en behaalde
het prestatiepredicaat.
Via haar grootmoeder is HH Azur dus een telg
uit een Nederlandse merrielijn. Grootmoeder
Generous stond niet alleen aan de basis van HH
Azur, maar bracht ook rechtstreeks de 1.40mspringpaarden Walach van de Zuuthoeve (v.Sir
Lui) en Sion van de Zuuthoeve, het 1.50mspringpaard Bonaqua (v.Thunder van de
Zuuthoeve) van Marco del Cistia en het Lichte
Tour-dressuurpaard Tobino van de Zuuthoeve
(v.Weltmeyer II) van Melodie Michaux. Daarnaast is Generous de grootmoeder van Candro
van de Zuuthoeve (v.Thunder van de Zuuthoeve)
die op 1.55m-niveau springt met Jorik Vervoort. Via Generous gaat de pedigree van HH
Azur terug op de Persian Path xx-dochter
Carola; deze merrie bracht via haar andere
dochter Habile (v.Renville) ook weer de nodige
internationale springpaarden. Habile gaf
bijvoorbeeld Mila-HB (v.Indorado) van de
Amerikaanse Georgina Bloomberg.

De topmerrie Gancia
de Muze van Niels
Bruynseels is een
dochter van de
Nederlandse merrie
Barones, die onder
Fransman David
Jobertie op
internationaal niveau
sprong.
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KWPN’er Creedance
De nummer negen van de WBFSH-ranking is
de Lord Z-zoon Creedance – het laatste
KWPN-gerelateerde uit de top tien van de
wereldranglijst. Deze door Antonio Hassing uit
Steggerda gefokte KWPN-ruin van Lord Z uit
de preferente prestatiemerrie Camantha
(Notaris x Nimmerdor) springt net als Gazelle
onder het zadel van Kent Farrington op het
hoogste niveau. Creedance pakte het afgelopen
jaar overwinningen over de hele wereld: New
York, Genève, Toronto, Wellington, Miami, et
cetera. Maar ook in Shanghai, Monte Carlo en
Washington behaalde de lichtvoetige vos top
drie-klasseringen.
Creedance’s moeder Camantha stond aan de
basis van vele succesvolle springpaarden; van
haar rechtstreekse nakomelingen is Creedance
zonder twijfel de opvallendste, maar bracht zij
toch nog vier andere 1.30m of hoger geklasseerde nakomelingen. Daarnaast is Camantha
onder meer de vijfde moeder van het internationale springpaard Dokyra Fortuna (v.Canturano) van Jeroen Dubbeldam, de overgrootmoeder van het 1.50m-springpaard Big Brother
(v.Celano) van Nuri Dijks en van de 1.45mspringende Mary Poppins (v.Celano) van

HH Azur wordt
wereldwijd gezien als
een van de allergrootste
springtalenten van de
afgelopen jaren en gaat
via KWPN-grootmoeder
Generous terug op een
Nederlandse merrielijn.

Armando Trapote, als ook de 1.40m-springpaarden Diaty Fortuna (v.Verdi) van de Finse Nina
Cederberg en Zimone (v.Larenco D.D.H.) van
Tholm Keane. Deze fokfamilie waaruit Creedance voortkomt bracht ook al de Grand Prixspringpaarden Kadans Fortuna (v.Tygo) van
Vladimir Tuganov en Valhalla (v.Quattro B) van
David Cameron en de KWPN-goedgekeurde
hengst Orion Fortuna (v.Burggraaf).

Sterke stammen van Nederlandse
bodem
Wanneer je dus een vergrootglas legt op de top
van de huidige wereldranglijst, is de invloed van
de oorspronkelijk Nederlandse stammen
aanzienlijk. De brede visie van de KWPN-fokker
waarbij het beste uit het buitenland naar
Nederland gehaald wordt, heeft daar vast en
zeker aan bijgedragen, maar dat een groot
aantal van origine Nederlandse stammen ook bij
fokkers in het buitenland floreren typeert ook
de kracht van deze bloedlijnen. Toppers als Don
VHP Z, Gancia de Muze, HH Azur en Gazelle
zijn weliswaar in het buitenland geboren, maar
onze Nederlandse moederstammen hebben wel
een sterk fundament gelegd voor het latere
succes van deze wereldsterren.
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