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Terugblik
indoorseizoen
Nieuwe generatie stempelhengsten komt eraan
Het indoorseizoen 2016/2017 werd onlangs spetterend afgesloten met de FEI
Wereldbekerfinale in Omaha en inmiddels maken ’s werelds beste combinaties zich
weer op voor het outdoorseizoen. Terugblikkend op het afgelopen indoorseizoen
maakte IDS een analyse van de prestaties van nakomelingen van KWPN-goedgekeurde
of -erkende hengsten. Een aantal stempelhengsten bewees wederom zijn klasse,
terwijl een aantal opkomende hengsten in de nabije toekomst misschien wel het
vaandel over kunnen gaan nemen.
TEKST: PETER VAN DER WAAIJ • BEELD: DIRK CAREMANS E.A.

H

et aantal internationale concoursen
is tegenwoordig nauwelijks nog te
overzien. Wereldwijd werden er
tussen 1 oktober 2016 en 1 april
2017 maar liefst 292 internationale spring
wedstrijden verreden, waardoor het aantal
verreden rubrieken enorm is. IDS concentreerde
zich vooral op de topsport, de ultieme vijf
sterren Grand Prix’s en wereldbekers – want dat
is immers het uiteindelijke fokdoel. Van de
29 verreden CSI5*-concoursen het afgelopen
winterseizoen vonden er twintig indoor plaats.
De negen outdoorwedstrijden werden voor
namelijk in de Verenigde Staten en in het
Midden-Oosten georganiseerd.
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Zeven toppers van Vigo
d’Arsouilles
IDS maakte een analyse van de beste tien
springpaarden in iedere vijfsterren wereld
beker of Grand Prix van het afgelopen winter
seizoen, waarbij de nadruk dus vooral op de
indoorwedstrijden lag. Oud-wereldkampioen
Vigo d’Arsouilles (Nabab de Rêve uit Illico
d’Arsouilles van Fleuri du Manoir) maakte een
zeer sterke indruk met zijn nakomelingen en
lijkt het stokje van zijn vader Nabab de Rêve
definitief te hebben overgenomen. De KWPNerkende hengst had afgelopen winterseizoen
maar liefst zeven verschillende nakomelingen
die in een top tien zijn geëindigd van een
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vijfsterren Grand Prix of wereldbeker. Daar
onder ook zijn KWPN-erkende zoon Vagabond
de la Pomme (Vigo d’Arsouilles uit Sauterelle
de la Pomme van For Pleasure), die onder de
Franse amazone Pénélope Leprévost als tweede
eindigde in de Grand Prix van Saut Hermès
Parijs en zevende werd in de wereldbeker van
Zürich. Daarnaast won Vigo d’Arsouilles-
dochter Fair Light van ’t Heike (mv.Darco)
onder de Italiaan Alberto Zorzi de wereldbeker
kwalificatie van Oslo in oktober vorig jaar.
Later behaalde Fair Light een tweede plaats in
de vijfsterren Grand Prix van La Coruña.

Cornet Obolensky overtuigt
Al enkele jaren is hij een van de populairste
dekhengsten ter wereld en zijn nakomelingen
blijven overtuigen: Cornet Obolensky. Ook het
afgelopen winterseizoen sprongen maar liefst
zeven verschillende nakomelingen zich in de top
tien van een CSI5* Grand Prix of wereldbeker.
Opvallend genoeg plaatsten drie van de zeven
nakomelingen zich meerdere malen in de top
tien. Cornet Obolensky’s zoon Clooney 
(mv.Ferragamo) van de Zwitserse ruiter Martin
Fuchs was maar liefst zeven keer geplaatst in de
top tien van een CSI5* Grand Prix of wereldbeker

Cornet Obolensky komt
er als beste uit afgaande
op de prestaties van zijn
nakomelingen op het
hoogste niveau
afgelopen winter
seizoen. Zeven
verschillende Cornetnakomelingen sprongen
zich in totaal negentien
keer bij de beste tien in
een vijfsterren Grand
Prix of wereldbeker.
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Oud-wereldkampioen
Vigo d’Arsouilles lijkt
het stokje definitief van
vader Nabab de Rêve te
hebben overgenomen en
had maar liefst zeven
succesvolle
nakomelingen op het
allerhoogste niveau.

en ook Coree (mv.Liberty Life) van Gregory
Wathelet en Cornet Kalua (mv.Platin) van Max
Kühner plaatsten zich driemaal bij de beste tien.
Daarnaast won de KWPN-erkende hengst
Comme Il Faut (Cornet Obolensky uit Ratina Z
van G.Ramiro Z) onder Marcus Ehning de
wereldbeker van Madrid in november vorig jaar
en eindigde Corbinian (mv.Pilot) met Steve
Guerdat als derde in de Grand Prix van Londen
Olympia. Deze vijf nakomelingen van Cornet
Obolensky bewezen dus niet alleen het hoogste
niveau aan te kunnen, maar daar ook nog eens
zeer competitief en constant te kunnen preste
ren.

Kannan blijft imponeren
Ook de KWPN-erkende en volledig KWPNgefokte hengst Kannan (Voltaire uit Cemeta
keur pref prest van Nimmerdor, fokker familie
Kramer, Oud-Beijerland) bewees zijn klasse
wederom het afgelopen indoorseizoen. Vier
verschillende nakomelingen van Kannan
sprongen zich in de top tien in een Grand Prix of
wereldbeker op het allerhoogste niveau en
deden dat alle vier ook nog eens zeer over
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tuigend. De beste prestatie van een Kannannazaat kwam afgelopen seizoen waarschijnlijk
van de Franse hengst Quabri de l’Isle
(mv.Socrate de Chivre) van de Braziliaanse
topruiter Pedro Veniss. In de zeer hoog
gedoteerde Rolex Grand Prix van misschien wel
’s werelds meest vooraanstaande indoor
concours Genève bleek de Kannan-zoon Quabri
de l’Isle de sterkste en won hij de hoofdprijs van
maar liefst 400.000 Zwitserse francs (zo’n
375.000 euro) en een kans op de Rolex Grand
Slam.
Maar ook de Kannan-dochter Quorida de Treho
(mv.Tolbiac des Forets) presteerde onder de
Zwitser Romain Duguet iets bijzonders. Voor
het tweede jaar op rij wonnen Quorida de Treho
en Duguet de wereldbeker van Helsinki en een
week later in Lyon eindigde de Kannan-dochter
als tweede in de wereldbeker. De twee andere
Kannan-nakomelingen imponeerden ook op het
hoogste niveau: Diva II (mv.Berlioz) werd onder
de Brit Ben Maher tweede in de wereldbeker van
Londen Olympia en Molly Malone V
(mv.Cavalier) werd onder de Ier Bertram Allen
derde in de Grand Prix van Saut Hermès Parijs.

Vier Cardento’s plaatsen zich op
hoogste niveau

concours in Al Ain in februari sprongen zowel
Belcanto Z (mv.Mr. Blue) onder Michael Duffy als
Cannavaro (mv.Continue) onder Simone Coata
naar een top tien-klassering in de vijfsterren
Grand Prix.

De bewezen vererver Cardento had vier
verschillende nakomelingen die zich plaatsten in
een top tien van een CSI5* Grand Prix of
wereldbeker. Van Cardento (Capitol I uit B-Estel
le van Lord) presteerden vooral zijn oudste uit
Zweden afkomstige nakomelingen zeer opval
lend. Zo sprong Zacramento (mv.Cortus) onder
Douglas Lindelöw naar een vierde plaats in de
wereldbeker van Verona, werd H&M Cue
Channa (mv.Robin Z) onder Malin BaryadJohnsson zevende in de wereldbeker van
Londen Olympia. Daarnaast sprongen ook H&M
Flip’s Little Sparrow (mv.Robin Z) onder Peder
Fredricson en Nice Stephanie (mv.Ralmé Z)
onder Pénélope Leprévost verdienstelijk de
afgelopen maanden.

Goede prestaties Oklund- en
Larino-nakomelingen
De Kannannakomelingen blijven
presteren: vier van zijn
nakomelingen eindigden
in de top drie van een
vijfsterren Grand Prix
of wereldbeker.

Naast de welbekende verervers nestelen zich
ook nog een aantal opvallende outsiders. Zo
hebben de nakomelingen van de jammerlijk
overleden hengsten Larino en Oklund het
afgelopen seizoen grote indruk gemaakt.

SPORT

De KWPN-erkende hengst Quidam de Revel en
de keurhengst Berlin hadden elk drie verschil
lende nakomelingen die uitmuntend presteer
den in vijfsterren Grand Prix’s en wereldbekers.
In het geval van de KWPN-erkende hengst
Quidam de Revel (Jalisco B uit Dirka van
Nankin) ging het om de prestaties van de
KWPN-goedgekeurde hengst VDL Groep Verdi
TN (Quidam de Revel uit Clarissa van Landgraf
I, fokker Veehandel Musterd, Hooge Zwaluwe),
de KWPN’er Sterrehof’s Calimero (2e bez. prok,
Quidam de Revel uit Maifa ster prest van Libero
H, fokker Stal Horn uit Oud Ootmarsum) en de
Oldenburger Qinghai (mv.Cor d’Almé Z). Onder
Maikel van der Vleuten sprong VDL Groep Verdi
TN zijn elfde internationale kampioenschap op
rij in Omaha en eindigde negende in deze
wereldbekerfinale. De Duitse ruiter Guido Klatte
junior deed het met de Quidam de Revel-zoon
Qinghai ook fantastisch in Omaha en eindigde
zelfs als zesde.
Op het vijfsterrenconcours Indoor Brabant was
Sterrehof’s Calimero onder Marc Houtzager de
beste Quidam de Revel-zoon en bemachtigde de
tienjarige ruin uit de volle zus van de keur
hengst Ustinov een derde plaats. VDL Groep
Verdi TN werd eerder al tweede in de wereld
beker van Gothenburg, terwijl Qinghai derde
werd in Bordeaux.
Berlins zoon H&M Zilverstar T (mv.Cavalier)
presteerde verdienstelijk onder Nicola
Philippaerts en behaalde onder meer een
negende plaats in La Coruña. Op het outdoor

JACOB MELISSEN

Quidam de Revel en Berlin

IDS9 • 12 mei 2017

27

ACHTERGROND

SPORT

Van Larino (Concorde uit Erina keur pref prest
van Armstrong, fokker familie Florijn, Geeste
ren) heeft vooral With Wings (mv.Ronald) van
de Japanse amazone Karen Polle uitmuntend
gepresteerd. In Wellington won With Wings een
vijfsterren Grote Prijs begin maart, om vervol
gens eind maart als derde te eindigen. Eerder
het seizoen sprong With Wings al naar een
vierde plaats in de CSI5* Grand Prix van Tryon.
Op de indoor concoursen in Europa deed
voornamelijk Larino-zoon Apart (mv.Burggraaf)

het goed. Onder de Belgische ruiter Pieter Devos
won Apart de vijfsterren Grand Prix van
Bordeaux – naast de wereldbeker de hoofd
rubriek van Bordeaux.
Verder sprongen paarden als de KWPN-goed
gekeurde hengst Carrera (mv.Contender) onder
Willem Greve, Dum Drum (mv.Cavalier) onder
Albert Zoer en Barino (mv.N-Aldato) onder
Marc Bettinger verdienstelijk op internationaal
niveau.

JACOB MELISSEN

De nazaten van
Cardento vielen
afgelopen indoorseizoen
ook zeer positief op.
Vooral zijn oudste nog
uit Zweden afkomstige
nakomelingen deden het
uitstekend.

De keurhengst Oklund (Holland uit Ilotte ster
prest van Pilot, fokker de heer Burgers,
Moergestel) bewees het afgelopen winterseizoen
maar weer eens zijn verervingskracht. De beste
prestatie kwam van Capetown (mv.Carlino)
onder het zadel van Wout-Jan van der Schans,
die imponeerde in de Rolex Grand Prix van
Indoor Brabant. De veertienjarige KWPN’er
eindigde op de tweede plaats. Eerder het seizoen
wonnen Van der Schans en Capetown al de
driesterren Grand Prix van Rouen. Ook het
succespaard Antonio (mv.Dick Z) van de Italiaan
Gianni Govoni bleef afgelopen winter presteren.
De Oklund-zoon won de viersterren Grand Prix
van Salzburg, een 1.55m in Treffen en behaalde
een tiende plek in de wereldbeker van Verona.

De keurhengst Oklund
bewees het afgelopen
winterseizoen maar
weer eens zijn
verervingskracht met
zijn nakomelingen
Capetown en Antonio.

Opkomende stempelhengst Verdi

KARIN VAN DER MEUL
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Voor de stempelhengsten van nu staan de
opvolgers al weer klaar. Zoals Vigo d’Arsouilles
en Cornet Obolensky het stokje van hun vaders
Nabab de Rêve en Clinton hebben overgenomen,
komen ook hun opvolgers er weer aan. De
hengst die met zijn nakomelingen steeds meer
begint te imponeren is zonder enige twijfel VDL
Groep Verdi TN. Inmiddels presteren er al zo’n
vijftien nakomelingen van Verdi op 1.60mniveau. Een van zijn opvallendste zonen is

De Berlin-nakomelingen
scoorden afgelopen
indoorseizoen, drie
verschillende
nakomelingen
presteerden uitmuntend
in vijfsterren Grand
Prix’s en wereldbekers.

JACOB MELISSEN

SPORT

Comic (mv.Heartbreaker) van de Braziliaan Luiz
de Azevedo. Comic behaalde een tweede plaats
in de vijfsterren Grand Prix van Wellington en
droeg bij aan de derde plaats van het
Braziliaanse team in de CSIO4* Nations Cup van
Wellington. Naast Comic maakte ook Chaplin
(mv.Concorde) onder de Zwitser Martin Fuchs
grootse indruk op het allerhoogste niveau het
afgelopen seizoen. Zo won Chaplin een vijf
sterren 1.55m in Zürich, een vijfsterren 1.55m
in Doha en twee 1.45m-rubrieken op het
VERSCHILLENDE NAKOMELINGEN GEPLAATST
IN TOP 10 VAN CSI5* GP OF WB
Vigo d’Arsouilles ........................... 7
Cornet Obolensky ......................... 7
Kannan ........................................ 4
Cardento ..................................... 4
Quidam de Revel .......................... 3
Berlin .......................................... 3
Heartbreaker ............................... 2
Indoctro ...................................... 2
Andiamo ...................................... 2
Quick Star ................................... 2
Namelus R ................................... 2
Darco .......................................... 2
Larino .......................................... 2
Oklund ......................................... 2
Contender ................................... 2

vijfsterrenconcours in Helsinki. Chaplins
overwinning in de Global Champions Tour van
Mexico City mag eigenlijk niet meegenomen
worden in de analyse van het winterseizoen,
maar is toch wel zeer noemenswaardig.
Uit Verdi’s eerste jaargang doet New York 
(mv.Watzmann) het opvallend goed onder de
Amerikaanse ruiter Jack Towell. In een drie
sterren Grand Prix van Wellington werd New
York vierde, in de Grand Prix van Tryon vijfde
en in een 1.50m in Tryon greep New York de
overwinning. Ook in een 1.50m in Lexington
behaalden Towell en New York een derde plaats.
De negenjarige Ilena S (mv.Calido I) doet het op
haar beurt uitstekend onder de Franse ruiter
Mathieu Billot en won al de driesterren Grand
Prix van Vilamoura. Uit dezelfde jaargang
presteert ook Don Diego (mv.Karandasj) sterk
onder Gerco Schröder en deze Verdi-zoon lijkt
een paard voor het grote werk. Onder Schröder
eindigde Don Diego al op een zesde plaats in het
1.50m in Maastricht en zevende in het 1.50m
op Jumping Amsterdam.

Harley VDL-nakomelingen
Ook een hengst die wellicht in de voetsporen
kan treden van zijn vader is de Heartbreakerzoon Harley VDL (uit Larthago pref prest
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Naar alle
waarschijnlijkheid kan
VDL Groep Verdi TN
binnen afzienbare tijd
in één adem genoemd
worden met de beste
verervers ter wereld.
Terwijl hijzelf zijn elfde
internationale
kampioenschap sprong,
breken zijn
nakomelingen door op
Grand Prix-niveau.

De nakomelingen van
Harley VDL lijken goed
in de smaak te vallen in
de Verenigde Staten:
meerdere van zijn
nazaten presteren
uitstekend aan de
andere kant van de
Atlantische Oceaan.

sport-spr van Carthago, fokker Tinus van der
Bruggen, Poppel). De tienjarige Charly Chaplin S
(mv.Burggraaf) sprong de afgelopen maanden
succesvol onder zowel de Amerikaanse Kerry
McCahill als de Ier Darragh Kenny. Onder
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McCahill won Charly Chaplin S twee U25-
rubrieken in Wellington en werd hij derde in de
Grand Prix van Vilamoura. Onder Darragh
Kenny noteerde Charly Chaplin S top tien-
klasseringen op vijfsterrenconcoursen als

Madrid en Londen Olympia. Onder de
Amerikaanse topamazone Laura Kraut doet ook
de tienjarige Constable II (mv.Lupicor) het
uitstekend. Zo behaalde Constable II meerdere
top vijf-klasseringen in 1.50m-rubrieken in
Wellington.
De Harley-nakomelingen lijken in de Verenigde
Staten goed in de smaak te vallen, want ook
Cenzo (mv.Cavalier) van de Ierse ruiter Conor
Swail sprong in het Amerikaanse Tryon naar
goede resultaten, waaronder een overwinning in
een 1.45m-rubriek. Op Europese bodem heeft
bijvoorbeeld Camelot (mv.Ojasper) van Kevin
Beerse verdienstelijke prestaties geleverd,
waaronder een overwinning in het 1.45m in
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CORNET OBOLENSKY-NAKOMELINGEN MEEST
COMPETITIEF

Op het allerhoogste niveau bleken de nakomelingen van Cornet Obolensky het afgelopen
winterseizoen het meest competitief. De over
het algemeen met veel reflexen springende
nakomelingen van Cornet sprongen maar liefst
negentien top tien-klasseringen bijeen in
vijfsterren Grand Prix’s of wereldbekers. Van
Vigo d’Arsouilles, die net als Cornet Obolensky
zeven nakomelingen had die op het hoogste
niveau zich bij de beste tien plaatsten,
sprongen de nakomelingen in totaal negen keer
bij de beste tien. Van Cardento en Quidam de
Revel respectievelijk zes keer. Opvallend is dat
de KWPN-gekeurde L’Esprit (v.Lupicor) vijf
plaatsingen achter zijn naam heeft staan,
aangezien deze vijf alle bijeen gesprongen
werden door California (mv.Libero H) van
Edwina Tops-Alexander. De nakomelingen van
Kannan, Indoctro en Larino sprongen zich ook
vijf keer bij de beste tien.

TOTAAL AANTAL PLAATSINGEN NAKOMELINGEN IN TOP 10 VAN CSI5* GP OF WB

Cornet Obolensky ........................19
Vigo d’Arsouilles ........................... 9
Heartbreaker ............................... 7
Cardento ..................................... 6
Quidam de Revel .......................... 6
L’Esprit ........................................ 5
Kannan ........................................ 5
Indoctro ...................................... 5
Larino.......................................... 5
Andiamo ...................................... 4
Chin Chin ..................................... 3
Quick Star ................................... 3
Contender ................................... 3
Padinus ....................................... 3
Berlin .......................................... 3

De Voltaire-zoon
Vingino blijkt een sterke
vererver te zijn:
kinderen als Cavalia en
Davino Q maken
inmiddels grote indruk
op Grand Prix-niveau.

Roosendaal en een tweede plaats in de Grand
Prix van Indoor Wierden.

Opvallende Vingino-nazaten
De KWPN-goedgekeurde hengst Vingino
(Voltaire uit Notre Dame II van Cassini I, fokker
J. Albers, Valthermond) is het afgelopen
winterseizoen ook steeds vaker boven komen
drijven als vader van grootse springtalenten.
Een rijzende ster op vijfsterren Grand Prixniveau is zonder enige twijfel de tienjarige
merrie Cavalia (mv.Manhattan) van Laura
Kraut. Op het prestigieuze vijfsterrenconcours
in Londen Olympia schreef Cavalia een 1.45mrubriek op naam en behaalde de toen negen
jarige merrie een zesde plaats in de vijfsterren
Grand Prix. Onder het zadel van Ben Schröder
was de negenjarige Davino Q (mv.Monaco)
misschien wel het meest besproken paard van
Jumping Amsterdam dit jaar. Hij maakte in de
viersterren Grand Prix van Jumping Amsterdam
zijn 1.60m-debuut. Davino Q sprong overtuigend
dubbel foutloos en eindigde op de vijfde plek, het
beste Nederlandse resultaat. Ook Vingino-
nakomelingen als Dino (mv.Coriano) van de Ier
Captain Brian Cournane, Donanso (mv.Manhat
tan) van Patrick Lemmen en Rogier Linssen,
D’Arnita (mv.Emilion) van Molly Ashe en
Chapeau B (v.Elcaro) van Maximilian Schmid
sprongen aansprekende resultaten bij elkaar.

•

IDS9 • 12 mei 2017

31

