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Verdi, Harley en Zir
van zich horen
SPORT

Grootse invloed van Quidam de Revel zowel direct als indirect

Het outdoorseizoen zit er inmiddels weer op en net als van het afgelopen
indoorseizoen heeft IDS een analyse gemaakt van de beste KWPN-vaderpaarden. Van
alle KWPN-goedgekeurde of KWPN-erkende hengsten is nagegaan hoeveel
nakomelingen in vijfsterren Grote Prijzen, op het Europees kampioenschap springen in
Gotenburg of in de Nations Cup-finale in Gotenburg in de top 10 zijn geëindigd. VDL
Groep Verdi TN, Harley VDL en Zirocco Blue VDL laten als opkomende
stempelhengsten van zich horen.
TEKST: PETER VAN DER WAAIJ • BEELD: DIRK CAREMANS

I

DS bekeek de internationale springwedstrijden van 1 april 2017 tot 1 oktober
2017, maar focuste zich louter op de
CSI5*-concoursen – oftewel het allerhoogste niveau. In totaal waren er namelijk maar
liefst 527 internationale springwedstrijden
tussen 1 april en 1 oktober, waarvan er 44 op
CSI5*-niveau werden verreden. De topwedstrijden zijn nog voornamelijk geconcentreerd in
Europa, maar ook in Shanghai, Mexico, de
Verenigde Staten en Canada werden vijfsterrenwedstrijden verreden. Het concours Spruce
Meadows in het Canadese Calgary is met maar
liefst vijf CSI5*-concoursen een grote speler in
het internationale circuit.

Fenomeen Verdi TN
IDS maakte een analyse van alle top 10-
uitslagen van de CSI5* Grote Prijzen en van het
Europees kampioenschap in Gotenburg en de
Nations Cup-finale in Barcelona. Van alle
KWPN-goedgekeurde of -erkende hengsten
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werd bijgehouden hoeveel verschillende
nakomelingen zich plaatsten in de top 10 van
deze wedstrijden en hoe vaak deze nakomelingen zich plaatsten.VDL Groep Verdi TN mag
met recht een fenomeen worden genoemd. De
inmiddels vijftienjarige hengst mocht het na elf
internationale kampioenschappen ‘rustiger aan’
gaan doen; hij wordt niet meer ingezet voor de
Nederlandse equipe. Gedurende het outdoor
seizoen behaalde de Quidam de Revel-zoon
onder Maikel van der Vleuten maar liefst vijf
top 10-klasseringen, maar ondertussen doen
zijn nakomelingen het al net zo goed.
Vier Verdi-nazaten sprongen zich in de top 10:
Chaplin, Verdico, Dolocia en New York. Onder
Martin Fuchs won Chaplin de Grand Prix van
Mexico City; de eerste GP van het outdoorseizoen. Vervolgens behaalde Verdico onder Pieter
Clemens een zevende plaats in de Grand Prix
van Lummen en werd Dolocia onder Christian
Ahlmann tweede in Monte Carlo, Monaco.
Daarnaast werd New York onder de Amerikaan

rocco Blue laten
VDL Groep Verdi TN is
de beste nog actief
sportende KWPNhengst: zelf behaalde de
hengst nog tal van
topklasseringen en hij
heeft ook al vier
nakomelingen die dat
doen.

SPORT

Jack Towell nog negende in de Global Champions Tour Grand Prix van Berlijn. Verdi is
hiermee de hoogstgeplaatste nog actief sportende hengst op deze lijst van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten.

Veteraan Quidam de Revel
Van Verdi gaan we naar zijn vader, de in 1982
geboren Quidam de Revel. Als een van de oudste
hengsten van de lijst blijkt hij nog steeds een
van de invloedrijkste. De Jalisco B-zoon zou
inmiddels 35 jaar oud zijn geworden, maar zijn
invloed is nog altijd enorm. Niet alleen via zijn
nazaten als Verdi, Vigo d’Arsouilles, Quasimodo
Z, Nabab de Rêve en Kashmir van Schuttershof,
maar ook rechtstreeks.
Van Quidam de Revel sprongen maar liefst vijf

rechtstreekse nakomelingen zich in de top 10 en
dit deden ze in totaal veertien keer, waardoor hij
op beide lijsten op de tweede plaats komt. De
vaandeldrager van Quidam de Revel is overtuigend zijn KWPN-goedgekeurde zoon VDL Groep
Verdi TN. De Nederlands kampioen Sterrehof’s
Calimero deed onder Marc Houtzager weinig
onder voor Verdi met vier top 10-klasseringen.
Opvallend is dat zowel Verdi als Calimero zich
ook keer op keer in de absolute top van het
klassement springen; Verdi behaalde twee derde
plaatsen en een tweede plaats, terwijl Calimero
driemaal derde werd en een overwinning
behaalde, namelijk de Nations Cup-finale met
het Nederlandse team.
Verder was de Selle Français-hengst Rahotep de
Toscane van Philippe Rozier met drie top 10-
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Eddie Blue van Devin Ryan.
Voor Harley VDL presteerden Arlando van
Roelof Bril en Charly Chaplin S onder Darragh
Kenny wederom verdienstelijk op het allerhoogste niveau.

SPORT

Cornet Obolensky regeert

De veteraan Quidam de
Revel doet het zowel
rechtstreeks als via zijn
nazaten uitstekend met
nakomelingen op het
allerhoogste niveau.

klasseringen van grote waarde voor Quidam de
Revel en deden ook Quilata (Ben Maher) en
Quel Homme de Hus (Gaetan Decroix) een duit
in het zakje.
Op één punt gaat Quidam de Revel de lijstaanvoerder, Cornet Obolensky, zelfs voorbij: de
nakomelingen van Quidam de Revel behaalde
maar liefst negen top 3-klasseringen, terwijl de
Cornet-nakomelingen op acht blijven steken.

Opkomend talent: Zirocco Blue VDL
en Harley VDL
De twee opkomende stempelhengsten Zirocco
Blue VDL en Harley VDL bewezen hun klasse
ook het afgelopen outdoorseizoen. De twee
keurhengsten hadden elk twee nakomelingen
met top 10-klasseringen. Voor Zirocco Blue VDL
was het de negenjarige Donjo onder Tobias
Meyer, die inmiddels zijn carrière onder Cian
O’Connor heeft voortgezet, en de pas achtjarige
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Cornet Obolensky gaat dit outdoorseizoen
voorbij de rest; maar liefst acht verschillende
nakomelingen sprongen zich in de top 10 en dit
deden ze in totaal maar liefst 21 keer.
Over het afgelopen indoorseizoen bleek Cornet
Obolensky ook al een van de sterkste vader
dieren, maar dit outdoorseizoen domineert hij
echt. Nakomelingen als Cornetto K, Clooney en
Coree hebben het afgelopen seizoen week in,
week uit met de top mee gedaan. Clooney, die op
de WBFSH-ranking van 2017 de tweede plaats
inneemt, plaatste zich onder Martin Fuchs maar
liefst zes keer in de top 10. Voor de door Alberto
Zorzi gereden Cornetto K, die onlangs verkocht
werd naar amazone Alexandra Thornton, geldt
dat hij vijf keer in de top 10 stond, waaronder
een vierde plaats op het EK in Gotenburg. Coree,
een van de twee Cornet-dochters die zich in de
top 10 sprong, maakte onder Gregory Wathelet
een enorme opmars. De schimmelmerrie sprong
zich vijf keer de top 10 in, waaronder een
overwinning in de Rolex Grand Prix van Aken.
Verder sprongen Cornet d’Amour (Daniel
Deusser), Cornet Kalua (Max Kühner), Corbinian (Steve Guerdat), Areeb O.L. (Nicole Pavitt)
en Colestus (Christian Kukuk) de topklasseringen bij elkaar voor Cornet Obolensky.

Vier hengsten met vier
nakomelingen
De derde plaats, achter Cornet Obolensky en
Quidam de Revel, in de lijst met verschillende
nakomelingen in de top 10 wordt gedeeld door
vier hengsten: Indoctro, Kannan, Verdi en Vigo
d’Arsouilles. Alle vier hadden vier verschillende
nakomelingen die zich in de top 10 plaatsten.
Van Vigo d’Arsouilles deden ze dat het vaakst,
namelijk negen keer.
In het indoorseizoen vielen de Vigo d’Arsouillesnakomelingen al enorm op en in het outdoor
seizoen hebben ze die lijn voort weten te zetten.
De opvallendste prestaties kwamen van de
KWPN-erkende Vagabond de la Pomme, die voor
Vigo d’Arsouilles maar liefst vier top 10-klasseringen behaalde. Vagabond de la Pomme is een
van de toppaarden van de Franse amazone Péné-

Rising stars Berlin en Quasimodo Z

De opkomende
stempelhengst Zirocco
Blue VDL bewees zijn
klasse ook het afgelopen
outdoorseizoen.

Invloed van Indoctro en Kannan
Van de welbekende stempelhengst Indoctro
deden de nakomelingen het ook uitstekend in
het outdoorseizoen; vier verschillende nakomelingen behaalden in totaal zeven top 10-klasseringen. VDL Groep Arera C van Maikel van der
Vleuten deed het het beste met drie top
10-noteringen, waaronder een derde plaats in de
Grand Prix van zowel Mexico City als La Baule
en een tweede plaats in Estoril. Onder Scott
Brash behaalde Hello M’Lady twee top 10-plaatsen, terwijl SL Implacavel (Guilherme Dutra
Foroni) en Baileys (Michel Hendrix) ook nog een
bijdrage leverden.
De vier nakomelingen van Kannan behaalden in
totaal zes top 10-klasseringen. Ook hier geldt
dat zijn KWPN-erkende zoon Quabri de l’Isle de
meeste punten bij elkaar sprong: onder Pedro
Veniss won hij zowel de Grand Prix van Versailles als een van de Grand Prix’s van Spruce
Meadows en werd hij eenmaal vierde in een
Grand Prix van Spruce Meadows. Onder Kent
Farrington won vervolgens Sherkan d’Amaury
de Grand Prix van Windsor, terwijl ook Toledo
du Phare (Gonzalo Añon Suarez) en Molly
Malone V (Bertram Allen) top 10-noteringen
behaalden.

Net zoals Zirocco Blue
VDL laat ook Harley
VDL van zich horen met
twee nakomelingen die
zich in de top 10
klasseerde op het
allerhoogste niveau.
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lope Leprévost. Onder de Italiaan Alberto Zorzi
deed Fair Light van ’t Heike ook goede zaken
met drie top 10-klasseringen, waaronder een
derde plaats in Shanghai en een tweede plaats in
Rome. Verder sprongen Ego van Orti, eveneens
onder Alberto Zorzi, en Dixson van Ian Millar
de punten bij elkaar voor Vigo d’Arsouilles.

Berlin en Quasimodo Z zijn dit outdoorseizoen
ook enorm opgekomen als vaderdieren van
nakomelingen op CSI5*-niveau. De inmiddels
23-jarige Berlin kreeg pas in 2004 zijn eerste
jaargang nakomelingen, waardoor hij de laatste
jaren pas op het hoogste niveau begint door te
breken als vererver. Drie van zijn nakomelingen
sprongen het afgelopen outdoorseizoen top 10klasseringen bijeen. Zijn naamgenoot Caspar
– Berlin is in Holstein als Caspar geregistreerd
– sprong zich onder Emanuele Gaudiano in de
kijker, terwijl Berlinda onder Hans Dieter
Dreher de Grote Prijs van Ascona op naam
schreef. Athene was de rising star onder Aniek
Poels en bleek van grote waarde voor het
Nederlandse team. Ook individueel behaalde de
grootramige Berlin-dochter mooie resultaten,
waardoor ze ook bijdraagt aan het succes van
vader Berlin.
Quasimodo Z benadrukt nog maar eens de
invloed van de stempelhengst Quidam de Revel.
De in 1999 geboren telg uit de Loma-stam
combineert de genen van Quidam de Revel met
Carthago, Libero H en G. Ramiro Z en deze
topgenen geeft hij door. De pas negenjarige VDL
Groep Idi Utopia maakte onder Maikel van der
Vleuten zijn debuut op CSI5*-niveau en deed het
direct uitstekend. De hengst Garfield de Tiji des
Templiers brak onder Jérôme Guéry door en
behaalde onder meer en tweede plaats in
St. Tropez. Onder Harold Boisset deed
Quolita Z ook goede zaken het afgelopen seizoen.

27

ACHTERGROND
VERSCHILLENDE NAKOMELINGEN GEPLAATST
IN TOP 10 VAN CSI5* GP, EK GOTENBURG OF
NC-FINALE BARCELONA
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Cornet Obolensky
Quidam de Revel
Indoctro
Kannan
Verdi
Vigo d’Arsouilles
Berlin
Caretino
Cardento
Contendro I
Darco
Heartbreaker
Quasimodo Z
Calvaro Z
Harley VDL
Larino
Lord Z
Namelus R
Zirocco Blue VDL

8
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

Heartbreaker nog altijd sterk
Opvallend zijn ook de prestaties van de nakomelingen van Heartbreaker. Met zijn 28 jaar is hij
een van de oudste hengsten uit de lijst en zijn
invloed lijkt veelal via zijn zonen en dochters
groots te zijn. Maar rechtstreeks is het gewilde
bloed van Heartbreaker ook nog steeds zeer
succesvol. Niet voor niets staat zijn zoon Halifax
van het Kluizebos op de nummer één positie van
de WBFSH-ranking van 2017. Onder Lorenzo de
De Cassini I-zoon Berlin
begint zich te
ontwikkelen tot een
leverancier van absolute
toppaarden. Athene was
de rising star onder
Aniek Poels en bleek van
grote waarde voor het
Nederlandse team.
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Luca behaalde Halifax talloze overwinningen op
1.50m- en 1.55m-niveau, maar ook in de CSI5*
Grote Prijzen deed de Heartbreaker-zoon het
goed. Zo werd Halifax tweede in de Grand Prix
van Windsor en behaalde hij een vierde plaats in
Brussel en een zevende plaats in Rome. Daarnaast sprongen ook Dominant H van Laura
Renwick en Team de Coquerie van Darragh
Kenny zich in de kijker.
De oude rot Darco, geboren in 1980, doet het
met drie directe nakomelingen met top 10-klasseringen ook nog goed; Winningmood (Luciana
Diniz), L.B. Eagle Eye (Christina Liebherr) en
Codarco (Chloe Reid) sprongen voor hem de
punten bijeen. Voor Darco’s generatiegenoot
Caretino – geboren in 1983 – geldt ook dat nog
drie nakomelingen in de top 10 eindigden:
Casall Ask (Rolf-Göran Bengtsson), Carlow van
de Helle (Constant Van Paesschen) en Coco
Bongo (Eric Lamaze).

Cardento en Contendro I
Volgens deze lijsten hebben Cardento en
Contendro I afgelopen seizoen ongeveer
gelijkwaardig gepresteerd met hun nakomelingen. Beide hengsten hadden drie nakomelingen
die in totaal vier top 10-plaatsingen behaalden.
Voor Cardento zijn dit Miebello (Mark McAuley), H&M Cue Channa (Malin Baryard-Johnsson) en Zacramento (Douglas Lindelöw),
waarvan laatstgenoemde tweemaal een top 10klassering behaalde.
Voor Contendro I zijn het Cold Play (Fredrik

Quasimodo Z is een van
de Quidam de Revelzonen die opvallende
nakomelingen heeft op
het hoogste niveau.

Andreas Kreuzer zeer opvallende prestaties
behaalde. Door deze prestaties staat de teller
van Calvaro Z op maar liefst zeven top 10klasseringen, waarvan er zes door Calvilot en
Andreas Kreuzer werden behaald. Verder
sprong Skyhorse zich onder Cian O’Connor
naar een derde plaats in de Grand Prix
van Treffen.

Generatiegenoten Larino,
Lord Z & Namelus R

TOTAAL AANTAL PLAATSINGEN NAKOMELINGEN IN TOP 10 VAN CSI5* GP, EK GOTENBURG
OF NC-FINALE BARCELONA
Cornet Obolensky
Quidam de Revel
Vigo d’Arsouilles
Calvaro Z
Indoctro
Kannan
Heartbreaker
Cardento
Contendro I
Larino
Namelus R
Verdi
Quasimodo Z
Berlin
Caretino
Corland
Darco
Harley VDL
Lord Z
Ovidius
Upgrade

21
14
9
7
7
6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

Larino-zoon Apart
springt onder Pieter
Devos op het allerhoogste niveau. Net
zoals Namelus R en Lord
Z heeft Larina twee
nakomelingen die top
10-klasseringen
behaalden.

•
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Jönsson), Codex One (Christian Ahlmann) en
Conthendrix (André Thieme). Codex One won
onder Ahlmann de Grand Prix van Berlijn en
werd tweede in Valkenswaard, terwijl Conthendrix de Grand Prix van Saugerties won.
De welbekende Calvaro Z werd het afgelopen
seizoen voornamelijk vertegenwoordigd door
zijn zoon Calvilot, die onder de Duitse ruiter

Tot de hengsten met twee nakomelingen die
top 10-klasseringen behaalden, behoren ook
Namelus R, Lord Z en Larino. Van Namelus R
kwamen de belangrijkste prestaties van H&M
Christian K, die onder Europees kampioen
Peder Fredricson maar liefst drie top 10noteringen neerzette. Tripple X III sprong onder
Tiffany Foster ook nog eens in de top 10.
Larino heeft met With Wings van de voor Japan
uitkomende Karen Polle een sterke kaart in
handen. With Wings behaalde maar liefst drie
top 10-klasseringen, terwijl Larino-zoon
Apart onder Pieter Devos ook nog een hoge
klassering behaalde.
Lord Z heeft twee belangrijke vertegenwoordigers, namelijk Creedance van nummer één van
de wereldranglijst Kent Farrington en Faith van
de competitieve Ier Shane Breen. De twee
paarden sprongen tezamen drie top 10-klasseringen bijeen.
Voor de toekomst lijken er dus genoeg hengsten
te zijn die het stokje van de oude garde kunnen
overnemen.

