KEUREN

Baltic VDL keur

Geslaagd op
beide fronten
Onder James Billington maakte Baltic VDL zijn succesvolle Grand Prix-debuut en de zoon van Quaprice Z zet zijn
sportcarrière nu voort onder topruiter Jur Vrieling. Ook in de fokkerij timmert hij hard aan de weg. Zijn oudste
nakomelingen volgen in zijn internationale voetsporen, twee zonen zijn reeds goedgekeurd bij het KWPN en hij
bracht al meerdere uitschieters in de aanlegtesten. Redenen voor het keurpredicaat dit jaar en ook om nog eens
extra voor het voetlicht te brengen.
Tekst: JENNEKE SMIT — Beeld: DIRK CAREMANS
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p 20 mei 2006 zag Baltic VDL het
levenslicht bij fokker Engbert van
Ittersum en zijn vrouw Jo uit Giethoorn.
Hij gebruikte voor zijn inmiddels ster preferente
prestatiemerrie Nellandra (Jus de Pomme x
Wellington) de Holsteins geregistreerde hengst
Quaprice Bois Margot. Deze vroeg gestorven
Quidam de Revel-zoon is door de Franse ruiter
Julien Epaillard op het hoogste niveau uitgebracht en leverde meerdere Grand Prix-springpaarden, de meeste van Franse afkomst. Moeder
Nellandra is een volle zus van Melandra, die door
Albert Zoer in de internationale sport is uitgebracht. Later is zij verkocht aan de Zwitserse
ruiter Daniël Etter, met wie Melandra ook
internationaal op 1.50m-niveau gepresteerd
heeft. “Ik probeer altijd wel goede hengsten bij
Nellandra te zoeken en maak graag gebruik van
niet-alledaagse hengsten. Daarom koos ik in
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2005 voor de Grand Prix-hengst Quaprice, zijn
sperma kon ik via Wiepke verkrijgen. Toen het
veulen geboren was stond hij dan ook direct op
de stoep, die man heeft daar echt een neus voor!”,
vertelt fokker Engbert van Ittersum. “We hebben
hem de naam Bears gegeven, vernoemd naar de
woonplaats van Van de Lageweg. Bears was direct
een bijzonder veulen, hij galoppeerde zo lekker
weg en ik had er een heel goed gevoel bij. Wij

Engbert van Ittersum:

“Als fokkers vinden we het
een hele eer dat Baltic
VDL uitgeroepen is tot
keurhengst.”

De inmiddels keur
verklaarde Baltic VDL
laat van zich horen door
zijn eigen sportprestaties, maar ook door de
aansprekende resulaten
van zijn nakomelingen.
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Onder Micky Morssinkhof
won de Baltic VDL-zoon
Graziano dit jaar de
hengstencompetitie
klasse Z. Eerder werd hij
onder meer vierde op het
WK voor zesjarigen.

springpaard. In tegenstelling tot zijn halfbroer
kon Baltic VDL dan ook direct rekenen op veel
interesse van de fokkers. Na zijn eerste collectie
veulens kreeg hij een positieve afstammelingenrapportage en in de sport weet de hengst ook te
overtuigen. Onder Jur Vrieling deed hij al goede
zaken in de hengstencompetitie, zo won hij in
de klasse L gelijk meerdere selectiewedstrijden.
Als stalruiter van VDL Stud nam James
Billington de hengst in de zomer van 2012
onder zijn hoede en bracht hem dat jaar onder
meer op het WK in Lanaken aan de start. Hij
leidde Baltic VDL met succes op tot het hoogste
niveau. In november 2017 sprongen ze in de
1.60m-Grand Prix van CSI3*-W Leszno dubbel
foutloos naar de vijfde plaats.

verkopen meestal onze hengstveulens, en dat
deden we met hem ook. Wiepke heeft hem
gekocht en daar heeft hij alle kansen gekregen.”

Baltic VDL
Moeder Nellandra bracht eerder, in combinatie
met Atlantic VDL, de KWPN-goedgekeurde
hengst Vegas VDL die op 1.40m-niveau heeft
gepresteerd. Hoewel fokker Van Ittersum hoge
verwachtingen had van Bears - na zijn goedkeuring omgedoopt tot Baltic VDL - dacht hij niet
dat hij wederom een toekomstig gekeurde
hengst had gefokt. “Die kans was natuurlijk
maar heel klein! Maar hij deed het goed op de
hengstenkeuring en vervolgens ook in het
verrichtingsonderzoek. Ik ben een aantal keer
gaan kijken in Ermelo en ben dan ook zeker wel
kritisch, maar met Baltic verliep het allemaal
heel goed.” In het voorjaar van 2009 werd Baltic
VDL goedgekeurd bij het KWPN. Hij deed dat
met een uitstekende score van maar liefst 87,5
punten. De hengst kreeg 8,5-en voor zijn galop,
techniek en rijdbaarheid en instelling, en zelfs
9’s voor zijn reflexen, vermogen en aanleg als
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In Den Bosch werd Baltic VDL in het bijzijn van fokker Engbert van Ittersum, met zijn
kleindochters Willeke en José, gekroond tot keurhengst.

Uit de eerste jaargang
van Baltic VDL komt de
1.40m-springende Fancy
Roos VDL, die maar liefst
88 punten verzamelde in
de IBOP.

Natuurtalent
Sinds begin januari is de hengst terug bij Jur
Vrieling, die hem als jong paard al hoog had
zitten. “James had maar één paard voor het
hoogste werk en hij kwam zelf met het voorstel
om Baltic VDL dan naar Jur te brengen, zodat de

is scherp en heeft een super instelling. Ook zijn
kinderen breken door in de sport, veel ruiters
pochen erop dus dat is mooi. Zijn nakomelingen
hebben veel springkwaliteiten, zijn goed te rijden
en hebben fijne karakters.”

Wiebe-Yde van de Lageweg:

“Baltic VDL heeft altijd al goed vooraan mee gedaan en
blijkt zijn spring- en rijkwaliteiten sterk door te geven.”

hengst meer kansen zou krijgen. Heel netjes van
hem, want Baltic is echt z’n favoriet, hij is altijd
gek met hem geweest. Jur heeft Baltic gelijk mee
genomen naar het internationale concours in
Drachten afgelopen januari en daar werden ze
tweede in het 1.45m”, legt Wiebe-Yde van de
Lageweg uit. “Toen we Baltic als veulen kochten
viel hij al op met zijn goede galop, ras en bloed.
En daarbij is hij van zowel vaders- als moederskant heel interessant gefokt. Als jong paard heeft
hij altijd vooraan mee gedaan. Al vanaf de eerste
sprongetjes liet hij zien er veel verstand van te
hebben. Baltic springt altijd top in de manieren,

BELANGRIJKSTE
PRESTATIES
BALTIC VDL
• 1e 1.45m CSI2* De Wolden 2017
• 2e 1.45m CSI2* Drachten 2018
• 2e 1.45m CSI2* Wierden 2017
• 5e 1.60m GP CSI3*-W Leszno 2017
• 5e 1.50m CSI3* Kiel 2016
• 5e 1.45m CSI3* Herning 2017
• Topscore van 87,5 punten in het verrichtingsonderzoek
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Meerdere nét achtjarige
nakomelingen van Baltic VDL
presteren op internationaal
1.40/1.45m-niveau zoals ook
deze Freya, hier op het WK
Jonge Springpaarden met
Cressy Neads.

Top stam
Zijn springaanleg heeft de kersverse keurhengst
niet van een vreemde, aangezien hij aan
meerdere internationaal succesvolle springpaarden is verwant. Een jaar na Baltic VDL herhaalde de fokker de combinatie van Quaprice Z en
Nellandra, en dat bracht opnieuw succes. Het
resulteerde in de inmiddels op Grand Prixniveau presterende ruin G&C Don Vito (stamboeknaam Dior), waarmee Ben Maher furore
maakt. Zo wonnen ze eind januari nog een
1.50m-rubriek op CSI3* Wellington en wonnen
ze afgelopen augustus het 1.55m van CSI5* GCT
London. Bovendien bracht Baltic VDL’s moeder
ook nog het 1.40m-springpaard Zilver Pomme
VDL (v.Silverstone) van Juliana Starbuck. “Uit
deze stam komen veel goede sportpaarden. Dat
zit in de familie, maar als fokker moet je ook het

VERERVING
BALTIC VDL
Baltic VDL staat op de springindex genoteerd
met een zeer hoge score van 150, bij een
betrouwbaarheid van 89 procent. Op zijn
exterieurvererving scoort hij met 110 duidelijk
bovengemiddeld en voor het vrijspringen is dit
zelfs 115, bij een betrouwbaarheid van 85
respectievelijk 88 procent. Baltic VDL vererft
qua model iets richting het vierkantsmodel
(104), zijn nakomelingen hebben een goede draf
met goede souplesse (94), kracht (95) en balans
(94). Minstens zo belangrijk is natuurlijk de
galop, en ook daarmee scoort Baltic VDL als
vererver goed. Zijn nakomelingen hebben goede
ruimte (96), veel afdruk (88) en veel balans (88)
in galop. Bij het springen doet Baltic VDL
opvallende zaken. De nakomelingen van hem
springen duidelijk naar boven (85), zijn duidelijk
vlug (82), hebben een goed gevouwen voorbeen
op de sprong (86), een zeer ronde rugtechniek
(80), een open achterhandtechniek (84), veel
vermogen (86), zeer veel souplesse (78) en een
grote mate van voorzichtigheid (87).
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OPVALLENDE
NAKOMELINGEN
• Graziano (mv.Great Pleasure) KWPN goedgekeurde hengst
• Hampton VDL (mv.Corland) KWPN goedgekeurde hengst
• Farona (mv.Lux) ISP 1.50m
• Fancy Roos VDL (mv.Goodtimes) IBOP 88
punten / ISP 1.40m
• Gidonia VDP (mv.Indorado) IBOP 88 punten /
CK-kampioene
• Freya (mv.Numero Uno) IBOP 81 / ISP 1.40m
• Fozella (mv.Kastello) ISP 1.40m

geluk hebben dat de paarden op de juiste plek
terecht komen”, vertelt fokker Engbert, die op
83-jarige leeftijd nog actief fokt met één halfzus
van Baltic VDL, de Glasgow van ’t Merelsnestdochter Gelandra. “Moeder Nellandra had zelf
een gouden karakter en dat heeft ze in zowel
directe als indirecte lijn weten te vererven. Van
Baltic VDL hebben we altijd hoge verwachtingen
gehad en we hebben hem altijd goed kunnen
volgen. James heeft hem heel goed opgeleid en
het is geweldig dat hij nu bij topruiter Jur staat,
ik denk dat ze nog tot mooie successen kunnen
komen. Als fokkers vonden wij het een hele eer
dat Baltic op de hengstenkeuring is gehuldigd
als keurhengst. Ik ben er samen met mijn
kleindochters Willeke en José, die beiden ook
verzot zijn op de fokkerij, naartoe geweest. De
gezondheid van mijn vrouw liet het helaas niet
toe om ook mee te gaan, maar zij heeft het via
de livestream op KWPN.tv kunnen volgen. Ook
zij is altijd erg betrokken bij de fokkerij en dat
maakt dit soort successen extra mooi.”

Verervingskracht
Tot en met 2017 zijn er 568 nakomelingen van
Baltic VDL geregistreerd bij het KWPN. “Hij past
het best bij merries die zelf wat rek in het
lichaam hebben”, weet eigenaar Van de Lageweg.
Van Baltic VDL zijn tot op heden achttien zonen
aangeboden in de hengstenselectie, waarvan er
vier werden uitgenodigd voor de tweede
bezichtiging en twee zijn aangewezen. Beide
hebben het verrichtingsonderzoek met goed
gevolg afgelegd en zijn goedgekeurd voor het
KWPN: Graziano (mv.Great Pleasure) en
Hampton VDL (mv.Corland). Onder Steven
Veldhuis heeft Graziano heel wat overwinningen behaald en werd hij onder meer vierde op
het WK voor zesjarigen in 2017. Hampton VDL
is via de WEF Sporthorse Auction verkocht in
Amerika. Baltic VDL heeft al 30 ster-, 15 keuren 18 elitemerries gebracht. Zeven dochters
slaagden voor de merrietest, 25 voor de IBOP en

13 merries zijn in het bezit van het sportpredicaat. Hij bracht twee absolute uitschieters in de
IBOP, waaronder de met 88 punten geslaagde
Fancy Roos VDL (mv.Goodtimes). Zij behaalde
9’s voor de galop, techniek en aanleg als
springpaard. Voor haar vermogen ontving ze
zelfs een 9,5. Onder James Billington presteert
de achtjarige merrie nu op internationaal
1.40m-niveau. Ook met 88 punten deed de
Zuid-Hollandse CK-kampioene Gidonia VDP
(mv.Indorado) van zich spreken in de IBOP. Deze
Baltic VDL-dochter kreeg 9’s voor de techniek,
vermogen, instelling, rijdbaarheid en bewerkbaarheid, en aanleg als springpaard. De NMKmerrie Hipyrusa H (mv.Indoctro) behaalde de
mooie score van 82,5 punten in de IBOP. Op
datzelfde, fraaie puntentotaal kwam de NMKmerrie Isarah van de Westerhoeve (mv.Indorado) uit. Met een 9 voor de instelling en
rijdbaarheid en bewerkbaarheid, kwam dochter
Freya (mv.Numero Uno) in de IBOP tot een
totaal van 81 punten. Dit is opnieuw een merrie
die inmiddels op internationaal 1.40m-niveau
presteert, met de Britse Stuart Neads. Een
andere opvallend scorende IBOP-merrie van
Baltic VDL is Gyrusa H (mv.Corland), die met
een 9,5 voor reflexen uitkwam op 81,5 punten.
Met een totaalscore van 80 punten deed ook
Hayfa-Pinacolada (mv.Numero Uno) goede
zaken. In de sport gooit onder meer ook Farona
(mv.Lux) hoge ogen. Onder Daniel Coyle maakte
ze als net achtjarige in februari op het CSIO5* in
Ocala een spraakmakend foutloos 1.50m-
debuut. Prestaties die smaken naar meer. •

Met een topscore van 88
punten slaagde, de van
Baltic VDL afstammende
elitemerrie, Gidonia VDP
voor haar IBOP.
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