ACHTERGROND

Terugblik
indoorseizoen
Er zit nog steeds muziek in Jazz
SPORT

Met de komst van de lente is het indoorseizoen weer ten einde en
dat betekent dat de balans kan worden opgemaakt. Hoe zijn de
opvallend presterende paarden gefokt en welke hengsten zien we
regelmatig in de pedigrees van deze paarden? IDS zocht het uit en
kwam tot de conclusie dat stempelhengsten Jazz en Ferro nog
steeds een prominente rol innemen. De zelf op het hoogste niveau
uitgebrachte hengsten weten dat stokje inmiddels ook succesvol
over te dragen aan hun nageslacht.
TEKST: STEEF ROEST • BEELD: DIGISHOTS E.A.

D

e wereldbeker kon Isabell Werth op
voorhand al niet ontgaan, maar na
Weihegold stonden de vijf deelnemende KWPN’ers op een rij
opgesteld in Omaha. Vooraan stond de geweldig
presterende Verdades (Florett Ass uit Liwilarda
ster prest van Goya, fokker familie Crum uit
Herveld). Na meerdere malen de 80% te hebben
overschreden in de wereldbekerkwalificatie van
Wellington, had Laura Graves goede kaarten
voor de finale. Verdades is een zoon van de
Westfaalse Grand Prix-hengst Florett As, in
Nederland geschoold door Leida Collins en later
uitgebracht door Patrik Kittel. De ruin is het
resultaat van fokker Piet Crum die een dressuurpaard voor ogen had toen hij zijn tuigpaardmerrie liet dekken door de Florestan I-zoon.
Bloed dat, naar later bleek, goed paste op de
Goya-dochter Liwilarda, want een jaar later
bracht de merrie een hengstveulen van de
Florestan I-zoon Florencio. Deze Wilco V is
uitgebracht in de Lichte Tour. Florett As bracht
in de KWPN-fokkerij ook de WK-merrie
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Equirelle, onder Kyra Klinkers goed voor een
vierde plaats in de Prix st. Georges van het
KNHS Indoorkampioenschap en de door Thalia
Rockx bij de Young Riders voorgestelde Verdi de
la Fazenda. Dit voormalig olympischkaderpaard
werd door vader Johan Rockx succesvol op het
hoogste niveau uitgebracht.

Correct afgericht
De uiterst correct afgerichte Nip Tuck (v.Don
Ruto) wordt optimaal voorgesteld door zijn
ruiter Carl Hester. Paardenfokkerij en Melkerij
J. van Breemen fokte de nummer drie van
Omaha uit Irena (v.Animo). Een moederlijn die
zich niet kenmerkt door een overvloed aan
predicaten of sportieve prestaties, maar wel in
staat bleek om een paard te produceren wat met
uiterste precisie de zwaarste proeven tot een
harmonieus totaalbeeld laat zien.

Vancouver K
Waar Vancouver K in Rio de Janeiro nog goed
was voor de achttiende plaats, liet de Jazz-zoon

Verdades liet in
Wellington al zien van
wereldklasse te zijn, in
Omaha rook de uit een
tuigpaardmoeder
komende ruin aan de
overwinning.
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De KWPN-erkende Cennin
maakte net als zijn amazone
Madeleine Witte-Vrees zijn
debuut in de wereldbekerfinale.
De Vivaldi-zoon eindigde op de
zesde plaats.

in de wereldbekerfinale zien stappen te hebben
gemaakt. Na overwinningen in New York,
Devon en Dortmund wist de Ierse Judy
Reynolds haar succesvolle indoorseizoen af te
sluiten met de vierde plaats. G. Korver uit
Harmelen fokte de ruin uit de Ferro-dochter
Phantasia, die ook tekent voor het moederschap van een Z2-dressuurpaard en een
internationaal 1.30m-paard. De moederlijn
bracht meerdere goed presterende basissportpaarden, maar telt ook het Grand Prix-paard
Karmijn (v.Darwin), en de Lichte Tour-paarden
Winstar (v.Rousseau) en Zazou (v.San Remo).

Uit de schaduw
Jessica von Bredow-Werndl beleefde een goed
wereldbekerseizoen met haar Gribaldi-zoon Unee
BB. Het fokproduct van Jan Spronck uit Berg en
Terblijt liep in Gotenberg, de meest noordelijke
kwalificatie van de wereldbeker, naar de derde
plaats. Eerder in het seizoen liep de hengst al
naar hetzelfde resultaat in de wereldbekerkwalificatie van Salzburg. Een koliekaanval
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gooide roet in het eten, Unee BB ging niet mee op
het vliegtuig naar de Verenigde Staten. Unee’s
moeder Ilarichta bracht ook het internationale
Lichte Tour-paard Warana (v.Ferro). Ilarichta
stamt af van de Doruto-dochter Larichta, die de
op Intermediaire II-niveau uitgebrachte Barichta
(v.G.Ramiro Z) en het Lichte Tour-paard Hunter
(v.Ubis) bracht. Het internationale Grand Prixpaard Papillon (v.Welkanto) en het internationale
GP-springpaard Lurichta (v.Ferro) gaan ook terug
op deze lijn.
Von Bredow-Werndl stelde ook nog een ander
opvallend paard voor in de kwalificatie in Den
Bosch. De door Stoeterij de Empelaer uit Hooge
Mierde gefokte Zaïre-E (Son de Niro uit Tara elite
pref van Jazz) stapt langzaam uit de schaduw van
haar stalgenoot Unee BB en liet in de Brabanthallen al ruim 80% in de kür noteren. Deze
dochter van Son de Niro, op zijn beurt een nazaat
van de Duitse Grand Prix-paardenproducent De
Niro wiens nakomelingen vooral in het zware
werk opvallen, komt uit Tara (v.Jazz). Zij bracht
ook het ZZ-Zwaar-paard Dante E (v.Serano Gold).

De moederlijn vervolgt met Havidoff en staat
verder aan de basis van de internationale
springpaarden Salca (v.Lester), die onder Marco
Kutscher op het hoogste niveau sprong, evenals
haar volle zus Union die hetzelfde onder de
Canadese vlag deed.

Grand Prix-moeder

Fleau de Baian is één
van de succesvolle
producten uit de
fokkerij van familie
Beijer. De volle broer
van olympiër Parzival
stamt af van Jazz, de
hengst wiens nafok ruim
vertegenwoordigd was
dit indoorseizoen.
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Voor de KWPN-erkende Cennin was de wereldbekerfinale zijn eerste internationale kampioenschap. Met de vijfde positie kan Madeleine
Witte-Vrees terugkijken op een geslaagd debuut.
Zijn aanleg voor piaffe en passage heeft het
fokproduct van Jacqueline Cuppen niet van een
vreemde. Zijn moeder Vitana V is een
Donnerhall-dochter waar maar liefst vijf ruiters
Grand Prix mee hebben gereden. De elite sport-

merrie genoot haar opleiding onder Stéphanie
Beek-Peters. Madeleine Witte-Vrees reed de
merrie naar aansprekende resultaten in
Amsterdam en Mechelen, totdat Andreas
Helgstrand zich voor de helft inkocht om Vitana
V later helemaal aan de Spaanse Morgan
Barbançon te verkopen. Nadat Morgan twee jaar
met Vitana V reed, werd de merrie verkocht aan
Yoora Chung. Problemen in de persoonlijke
levenssfeer van de Koreaanse zorgen ervoor dat
de teugels worden overgenomen door Marianne
Helgstrand, die de merrie in Denemarken uitbrengt. De moederlijn van Vitana V vervolgt
met de Hemmingway-dochter Lantana en gaat
verder met de Zuidhorn-dochter Dartha B. We
zien in de moederlijn meerdere paarden die in
de breedtesport goed hebben gepresteerd.
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Boston STH is één van
de rijzende sterren in de
GP-U25. De Johnsonzoon gaat terug op de
moederlijn van Ulft, de
keurhengst die we veel
zien in de pedigrees van
Grand Prix-paarden.
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Bria-stam

Zelfgefokte Zephyr

Edward Gal bracht de KWPN-hengst Voice
naar de zesde plaats in de wereldbekerfinale.
De De Niro-zoon is een telg uit de Bria-stam,
waar ook de olympische merrie Barbria uit
voortkomt. De Doruto-merrie waarmee
moeder en dochter Bartels op wereldniveau
presteerden, is ook de grootmoeder van het
voormalig A-kader-paard Ambria. De door Wil
en Isabel van Gisbergen gefokte merrie is het
resultaat van lijnenteelt op de Amor-dochter
Ilbria, waar zowel Ambria’s vader OO Seven
(v.Rubinstein I) als moeder Umbria op
terugvoeren. Ambria werd door Marieke van
der Putten naar de tweede plaats in de Grand
Prix van het Nederlands kampioenschap
gereden. Van der Putten mocht maar met één
paard van start komen in het afsluitende
onderdeel en koos toen voor de latere winnaar
Glock’s Federleicht.

Met een zilveren medaille in de zwaarste klasse
vierde de familie Cornelissen fokkerssucces
tijdens het KNHS Indoorkampioenschap. Zij
fokten de door Adelinde voorgestelde Zephyr uit
hun Farmer-dochter Liagonda, uit wiens
moederlijn zowel internationale dressuur-,
spring- als eventingpaarden voortkomen. Vader
Jazz lijkt echter de meest dominante hengst dit
indoorseizoen. Hij komt niet alleen terug in de
pedigrees van de eerder genoemde wereldbekerpaarden Vancouver K, Cennin en Zaïre E,
maar is ook de hengst die met elf nakomelingen
verreweg de meeste nakomelingen heeft in het
subtopkampioenschap. In de breedtesport is
Jazz inmiddels ingehaald door vader Johnson.
Deze Jazz-zoon had dertien nazaten in het
kampioenschap meelopen, al heeft de preferente
Cocktail-zoon er zelf ook negen op dat niveau.
Cornelissen kende een succesvol kampioen-

schap, want ook met de volle broer van de
inmiddels gepensioneerde Parzival mocht ze het
podium betreden. Hoewel over de fokproducten
van de familie Beijer al veel is geschreven, maakt
deze stam ook dit indoorseizoen weer de
verwachtingen waar. United-zoon Athene,
voormalig Europees kampioen Young Riders,
maakte een succesvolle overstap naar de
GP-U25 en mocht als derde opstellen in het
U25-kampioenschap.

Driemaal Farn

Johnson neemt stokje over
De KWPN-hengst Johnson laat als vaderdier
van zich horen in het gehele indoorkampioenschap. In de breedtesport is hij met dertien
nazaten de meest prominente hengst in het
gezelschap, al wordt hij op de hielen gezeten
door zijn inmiddels 26-jarige vader. Boston
STH, de zwarte parel waarmee Denise Nekeman

De nakomelingen van
Johnson laten van zich
horen op alle niveaus.
Greenpoint’s Cupido, de
ruin wiens moeder
voortkomt uit de
succesvolle fokkerij van
Stoeterij ’t Vierspan,
won met Daphne van
Peperstraten het
Juniorenkampioenschap.
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Naast Jazz is het ook Ferro-bloed wat de klok
slaat. De Ulft-zoon is met zijn nakomelingen
ruimschoots vertegenwoordigd in het overzicht.
Metall-zoon Uranium W werd op het NK
verrassend genoeg derde. Uranium combineert
dat bloed met dat van de preferente prestatiemerrie Germeta (v.Wolfgang), een nazaat uit de
fokkerij van Philip Wagelaar. Germeta tekent

voor het moederschap van het internationale
Grand Prix-paard Luxor (v.Democraat), de onder
Jurgen Stenfert internationaal op het hoogste
niveau uitkomende Okometa (v.Mr Blue) en
diens volle zus Miss Blue, die op 1.50m-niveau
uitkwam. Een opvallend detail is dat de zwartbruine hengst maar liefst driemaal het bloed
van de preferente Farn voert. Dat is niet alleen
via Ferro en Wolfgang, maar in de vierde
generatie van Uranium W zien we ook een
Farn-merrie.
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TOELICHTING VADERDIEREN KNHS INDOORKAMPIOENSCHAPPEN

Uitgezonderd de Grand Prix, waarvoor een vrije inschrijving geldt, is de
selectie voor de KNHS Indoorkampioenschappen jaarlijks aan hevige strijd
onderhevig. In elke regio gaan de beste paarden en ruiters voor een
startplek op de kampioenschappen. We mogen er daarom vanuit gaan dat
de beste paarden van het land, die zowel fysiek als karakterologisch in
staat bleken om hun africhting te doorstaan, ook van start komen op de
kampioenschappen. Om na te gaan welke vaderdieren een dominante rol
spelen in de nationale dressuurklasses is er gekeken naar de uitslagenlijsten van de KNHS Indoorkampioenschappen vanaf de klasse B tot en
met de Grand Prix. De uitslagen van de eerste proeven zijn meegenomen,
dat betekent dus dat alle paarden die van start zijn gekomen op het
kampioenschap zijn meegeteld. In de subtop kwamen 88 paarden van
start, in de breedtesport waren dat er 230.

SPORT

Nederlands kampioen werd in de GP-U25, komt
uit een springgefokte moederlijn. De door J.W.
Temmink uit Vorden gefokte Johnson-zoon
komt uit de stermerrie Volmie die op haar beurt
een dochter is van Quattro. De moederlijn
vervolgt met de keur preferente Cavalierdochter Pammelie, wiens volle broer Kingston
uitgebracht werd in de Lichte Tour. Haar moeder
Domillie (v.Le Mexico) is via haar moeder nauw
verwant aan Ulft, eveneens een Le Mexiconazaat. Domillie’s moeder Otillie (v.Pericles xx)
is de volle zus van de moeder van de keurhengst
Ulft die ook veelvuldig voorkomt in de moederlijn van Grand Prix-paarden. Daarnaast bracht
deze merrielijn vele internationale paarden,
zoals A. Elmi (v. Johnny Boy II) en Wolfhard 
(v.Voltaire).

Erfenis van STV
Een andere Johnson-zoon die opvallende
prestaties leverde gedurende het indoorseizoen
is Greenpoint’s Cupido. Juniore Daphne van
Peperstraten reed een goed seizoen met de
bruine ruin, waarbij het hoogtepunt bestond uit
de eerste nationale titel van het duo. Marita
Smits uit Den Dungen fokte deze Cupido uit
Identiek STV (v.Duko). Zij gaat terug op de keur
preferente prestatiemerrie Monic (v.Galopin),
die aan de basis staat van de vele sportpaarden
en goedgekeurde hengsten van Stoeterij ‘t
Vierspan. Monic, deze UTV-merrie sprong zelf
op nationaal niveau met Willy Arts, gaf het
internationale springpaard Dominant
(v.Variant). Haar (klein)dochters brachten de
Grand Prix-paarden Amadeus (v.United),
Hermes 89 (v.Variant) en de goedgekeurde
GP-hengst Junior STV (v.Uniform). Ook
hengstenmoeder Niniek, de Jazz-dochter die
onder Joyce Lenaerts Grand Prix is gestart
voordat zij de KWPN-goedgekeurde hengst
Iconic B (v.Bon Bravour) leverde, gaat terug op
deze merrie. Uit deze lijn komen vele dressuur-
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KNHS INDOORKAMPIOENSCHAPPEN SUBTOP
Hengst
Jazz
Vivaldi
Florencio
Johnson
Lord Loxley*
Metall
Painted Black
Florett As*
Gribaldi
Krack C
Negro
OO Seven
Rousseau
Tuschinski
Uptown
Winningmood
Wynton

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

KNHS INDOORKAMPIOENSCHAPPEN
BREEDTESPORT
Hengst
Johnson
Jazz
Vivaldi
Florencio
Spielberg*
Tango
Charmeur
Ampère
Apache
Lord Leatherdale
Armani
Bretton Woods
Don Schufro
Olivi
Rhodium
Santano
Uphill
Zizi Top

Aantal
13
9
9
7
7
6
6
5
5
5
4
3
3
3
3
3
3
3

*Niet KWPN-goedgekeurd/erkend

en springpaarden die in de basissport in de
hoogste klasses zijn uitgebracht. Bij de eveneens
Grand Prix-gestarte Cupido viel de appel niet
ver van de boom. Met zijn vorige ruiter Arthur
van Rooij won hij vier KNHS-kampioenschappen op rij en nu zet hij het succes voort met
een jeugdruiter.

Expression lost verwachtingen in
In de Lichte Tour loste de KWPN-hengst
Expression alle verwachtingen in. Het toekomstpaard van Diederik van Silfhout lijkt werkelijk
alles in huis te hebben voor het hoogste niveau.
Naast Expression heeft vader Vivaldi in het
subtopkampioenschap nog vier nakomelingen
meelopen, in de breedtesport zijn dat er maar

liefst negen. De Krack C-zoon wordt geroemd
om het doorgeven van zijn rijdbaarheid, wat ook
blijkt uit de resultaten die zijn nakomelingen
boeken. Expression’s moeder is de UTV-kampioene Melody (v.Vincent), een merrie die volgens
de familie Van Norel extreem goed achterbeengebruik had. Uit de moederlijn komt het
Intermediaire II-paard Apoint (v.Oscar) en twee
internationale springpaarden van Larino.

Louter Grand Prix

Prestatiestam
Jasmien de Koeyer won met Desperadosdochter Esperanza (uit Wensie van Krack,
fokker W. den Besten uit Oldebroek) het
kampioenschap in de Lichte Tour. De lichtvoetige merrie komt uit een stam waar meerdere goed presterende paarden uit voortkomen.
Grootmoeder Redensie (v.Jazz) leverde Grand
Prix-paard Annette Ballerina (v.Scandic), haar
moeder Densie (v.Vincent) bracht het GP-U25paard Bolero (v.Johnson) van Alexandra
Barbançon. Ook de Grand Prix-paarden Zoraïda
(v.Painted Black) van Femke Beljon en Lorraine
van den Brink’s Murdock (v.Balzflug) komen
voort uit deze stam, evenals de goedgekeurde
hengst Son de Niro, die op zijn beurt weer de
vader is van de eerder genoemde Zaïre-E.

•
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De pedigree van de zilveren medaillist Electra
bevat louter Grand Prix-paarden. Vader Jazz was
zelf actief op het hoogste niveau en moeder So
What, een nazaat van de olympische Ferro, is een
volle zus van het Grand Prix-paard Mythilus die
onder Courtney King naar de achtste plaats op de
Olympische Spelen van Hong Kong liep. Naast
Mythilus bracht moeder Flemiena (v.Purioso) ook
het Grand Prix-paard Kenneth (v.Farmer). Onder
Lynne Maas liep het fokproduct van R. van

Heuvelen en Hans Bernoski al op het WK voor
Jonge Dressuurpaarden en ook in de Lichte Tour
lijkt de merrie haar weg goed te vinden.

Expression’s vader
Vivaldi heeft in het
subtopkampioenschap
vier nakomelingen
meelopen, in de
breedtesport zijn dat er
maar liefst negen.
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