GOEDGEKEURD

De snelle start
van Warrant
De genetisch interessante Numero Uno-zoon Warrant is hard
op weg alle verwachtingen in te lossen. Onder Henk van de Pol
HENGSTEN

presteert hij opvallend op het hoogste niveau en ook in de fokkerij
zijn de eerste resultaten beloftevol. Met zijn zonen Durrant en
Entertainer leverde hij al twee goedgekeurde hengsten. Met een
fokwaarde van 146 doet hij van zich spreken op de springindex.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS E.A.

W

arrant is gefokt door Gijs Reuls uit het
Limburgse Panningen. Zijn vader is de
preferente topvererver Numero Uno
(v.Libero H), waarvan een opvallend
aantal nakomelingen presteert in de grote sport zoals
fenomeen Tamino, Tyson, Take Off en Unaniem. Ook van
moederszijde heeft Warrant veel springgenen mee
gekregen. Moeder Karanta voert de predicaten keur,
preferent en prestatie en stamt af van ‘hengst van de eeuw’
Nimmerdor. Karanta vertegenwoordigt de bekende
Yranta-stam, waaruit ook hengsten als Renville
(v.Courville xx), Adios (v.Legaat) en Plutus (v.Marco Polo)
voortkomen. Karanta heeft zichzelf ruimschoots bewezen
in de fokkerij, zo bracht ze in combinatie met Indorado de
Grand Prix-merrie Oranta waarmee Angelique Hoorn en
later Chris Kappler successen boekten. In combinatie met
Lux bracht Karanta het internationale springpaard
Taranta, waarmee Mathijs van Asten op 1.50m-niveau
sprong. Daarnaast is de derdebezichtigingshengst Uranta
(v.Lux), die nationaal springt onder David Quigley, een
nakomeling van Karanta.

Hoge verwachtingen
Daarmee komt Warrant uit een heel goed nest en
waren de verwachtingen vanaf het eerste moment
hooggespannen. Als veulen kwam hij via Sell Deurne
in eigendom van Egbert Schep. Die stelde hem op
2,5-jarige leeftijd voor op de hengstenkeuring en hij
bereikte de tweede bezichtiging, waar hij op dat
moment onvoldoende kon overtuigen. Maar eigenaar
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Schep hield veel vertrouwen in de hengst. Een jaar
later werd hij op vierjarige leeftijd wel aangewezen
voor het verrichtingsonderzoek en kwam in het
voorjaarsonderzoek met een schitterende cijferlijst
thuis. Hij werd omschreven als een hengst met veel
tot zeer veel aanleg als springpaard en scoorde 82,5
punten. Voor het vermogen ontving Warrant zelfs
een 9,5. Het volledige verrichtingsverslag is terug te
lezen in de online database op de KWPN-website.
Warrant werd vervolgens verhuurd aan Hengstenhouderij Brinkman in Twello, waar hij het eerste
dekseizoen de fokkerij heeft gediend. Enkele weken
na het verrichtingsexamen verwisselde Warrant van
eigenaar. “We hadden hem in het verrichtingsonderzoek een aantal keer zien springen en vonden het
gelijk een hele interessante hengst”, vertelt Henk
Nijhof jr. van Team Nijhof. “Bij Brinkman hebben we
hem nog een keer aan het werk gezien en toen zijn we
tot koop over gegaan.” Team Nijhof werd samen met
Kees van den Oetelaar uit Schijndel en Gebroeders
Bosch uit Luttenberg de nieuwe eigenaar van
Warrant. “Met beide partijen hebben we diverse
hengsten samen, waaronder bijvoorbeeld ook
Concorde die we vanaf het begin af aan met z’n
drieën hebben gehad.”

Goede start
Als vierjarige vertrok Warrant naar Springstal
Van der Vleuten voor zijn verdere opleiding en is
door zowel vader Eric en zoon Maikel uitge-

HENGSTEN

De Grand Prix-hengst
Warrant lijkt zowel in de
sport als de fokkerij zijn
goede komaf volledig waar
te maken. Met Henk van der
Pol reed hij zich in het
B-kader.

bracht. Als vijfjarige werd Warrant tweede in de
VION-Cup finale en een maand later bereikte de
hengst de negende plaats op het wereldkampioenschap in Lanaken, dankzij uitsluitend
foutloze rondes. In de hengstencompetitie klasse
M in 2009 eindigde hij onder Maikel als tweede.
“Warrant heeft goede resultaten behaald met
Maikel, maar paste toch niet optimaal bij hun
manier van rijden. In goed overleg zijn we op
zoek gegaan naar een andere ruiter. Het was net
in de tijd dat Hanno Ellermann hier bij ons weg
ging en we daardoor vrijwel alle hengsten
opnieuw moesten onderbrengen bij ruiters. Kees
(van den Oetelaar, red.) kwam toen met het
voorstel om Warrant door Jeroen Dubbeldam te
laten rijden, dat bleek ook goed te passen”, blikt
Henk Nijhof terug. Toch hield die combinatie
niet lang stand. “Jeroen kon heel goed met hem
overweg en had er veel vertrouwen in, alleen
beschikte hij al over vrij veel goede paarden en
hengsten.” Daardoor kwam de kwaliteitsvolle
Warrant niet optimaal tot zijn recht en in de
zomer van 2011 kwamen de eigenaren in
gesprek met Henk van de Pol, die opperde wel
weer een ‘eerste paard’ te kunnen gebruiken.
“Zodoende heeft hij Warrant een keer geprobeerd bij Jeroen en dat was voor alle partijen de
beste oplossing. Ze hadden direct een goede klik
en voor Henk was Warrant een hele welkome
aanvulling.”
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Henk Nijhof: “Ik denk dat Warrant momenteel onze meest complete hengst is.”
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Hoogtepunten
Eind zomer 2011 vertrok Warrant daardoor naar stal
Van der Pol in Knegsel. Het duo begon in de landelijke
sport, maar stroomde al snel door naar het internationale niveau. Het eerste grote succes werd een jaar
geleden behaald, op Jumping Amsterdam in januari
2012 waar ze direct een knappe derde plek veroverden in het internationale 1.50m. Kort daarna sprong
hij zeer overtuigend naar de tweede plek in de VHO
Trofee tijdens de KWPN Hengstenkeuring in
’s-Hertogenbosch. “Daarna heeft Henk Warrant
meegenomen naar de Sunshine Tour en zijn ze
vervolgens in een aantal Grote Prijzen gestart,
waaronder Lummen waar hij foutloos was en in de
Nations Cup-wedstrijd van Drammen liep hij ook
nul.” In de Grote Prijs van Drammen volgde een
knappe vijfde plaats en verderop in het seizoen
behaalde het duo nog diverse hoge klasseringen zoals
een vijfde plaats in de Grote Prijs van Geesteren en
een overwinning in de Grote Prijs (1.45m) van
Moorsele. Die constante prestaties zorgden ervoor
dat Henk van de Pol en de pas negenjarige Warrant in
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oktober vorig jaar zijn opgenomen in het B-kader.
Eind december toonde Warrant nog zijn ongekende
vermogen in de Six Bar-wedstrijd van Madrid, waar
hij tweede werd. “In januari heeft hij deelgenomen
aan Jumping Amsterdam en daarna gaan ze naar de
eerste weken van de Sunshine Tour. Vervolgens staat
Indoor Brabant op de planning en begint het
buitenseizoen alweer met onder andere het Nederlandse kampioenschap”, weet Nijhof.

Eerste jaargang
De eerste nakomelingen van Warrant zijn geboren
in 2008. In het KWPN-aanparingsadvies wordt
geadviseerd hem te gebruiken voor merries met
een goede voorbeentechniek en een niet te
verticale hals. Hij kreeg een positieve beoordeling
naar aanleiding van de afstammelingenkeuring. De
collectie werd omschreven als een groep rijtypische
veulens, die wat varieerden qua ontwikkeling en
met een gemakkelijke galop. De volledige rapportage is terug te lezen in de online hengstendatabase op de KWPN-website. Naar aanleiding van zijn
eerste veulens werd er bij het aanparingsadvies ook
geadviseerd merries te gebruiken die goed in het
rechthoeksmodel staan. Uit zijn eerste jaargang
verschenen direct een paar opvallende zonen op de
hengstenkeuring, met Durrant (mv.Voltaire) als
absolute koploper. De door Piet Keunen gefokte
Durrant zette zijn vader direct in the picture door te
worden uitgeroepen tot kampioen van de hengstenkeuring. Hij was in eigendom van Egbert Schep, de
ontdekker van Warrant, en Warrant’s mede-eigenaar
Kees van den Oetelaar. Tijdens de hengstenkeuring
stapte Team Nijhof samen met Haras Cooper bij
Durrant in. In het voorjaarsonderzoek liet Durrant
geen twijfel over zijn kwaliteiten bestaan en hij
kon worden ingeschreven met 83,5 punten.
Afgelopen zomer viel de Warrant-zoon onder
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negende plaats in nam. Daarmee heeft Warrant
met zijn eerste fokkerijresultaten een goede start
gemaakt. In zijn leeftijdscategorie staat Warrant in
de top drie op de springindex. Hij heeft een
fokwaarde van 146 met een betrouwbaarheid van
83 procent. “Ik denk dat Warrant momenteel onze
meest complete hengst is. Hij geeft mooie types
met beweging en veel springkwaliteit. Hij past naar
mijn mening het beste bij merries die zelf met een
goed ruggebruik en bascule springen, omdat hij
zelf soms iets met de kop erop springt. Met name
merries met bloed van Concorde of Heartbreaker
passen vaak goed bij Warrant, omdat die merries
veelal een goed voorbeen- en lichaamsgebruik op de
sprong hebben. Hij geeft zelf veel vermogen door en
zijn nakomelingen zijn hele complete springpaarden,
wij hebben veel vertrouwen in hem als fokhengst!”,
besluit Nijhof.

Fokkerij
Ook uit de tweede jaargang van Warrant, geboren
in 2009, is al een goedgekeurde hengst voortgekomen. De voshengst Entertainer (mv.Corland,
fokker Ronald Kouwenhoven) is in het voorjaar
van 2012 goedgekeurd met 77,5 punten en is in
eigendom van Stal Hendrix. Op de Nationale
Merriekeuring werd Warrant dit jaar vertegenwoordigd door zijn dochter Ewaranta K (mv.
Burggraaf, f/g A.M.C. van Kaathoven uit SintMichielsgestel), die op de stamboekkeuring van
Oirschot 85 punten voor het vrijspringen had
ontvangen en op de Centrale Keuring in Veghel de
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1. De Indorado-dochter Oranta, waarmee Angelique Hoorn en Chris Kappler
presteerden, is een halfzus van Warrant. 2. Uit de eerste jaargang van Warrant komt
de hengstenkeuringskampioen Durrant, die afgelopen jaar derde werd in de
VION-Cup. 3. Als driejarige bemachtigde Warrant-dochter Dilona de tweede plaats
op de CK van Veghel en verdiende daarmee een ticket voor de NMK. 4. Dit jaar nam
de Warrant-dochter Ewaranta K deel aan de NMK. Op de stamboekkeuring had ze al
voor 85 punten gesprongen. 5. Ook uit de tweede jaargang van Warrant is een zoon
goedgekeurd, namelijk deze opvallende Entertainer.

Sander Naber op in de VION-Cup, waar hij knap
derde werd in de finale. Uit Warrants eerste
jaargang komt ook de opvallende merrie Dilona (uit
de Grand Prix-merrie Jikke v.Concorde, fokkers A. en
W. Wolters en H.C.C.M. Ongering uit Groningen). Op
de stamboekkeuring in Asten overtuigde zij rondom
met haar springaanleg en kreeg 85 punten voor het
vrijspringen. Op de Centrale Keuring in Veghel
eindigde Dilona op de tweede plaats en werd daarmee
uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring.

*
*

*
*
**

Warrant scoort op de fokwaarden 146 voor de
springindex (betrouwbaarheid 83%), voor het exterieur
scoort hij bovengemiddeld met 106 (80%), voor het
vrijspringen 109. Bij de detailkenmerken exterieur vallen
het rechthoeksmodel (92), de lange hals (92), een wat
bokbenig voorbeen (92) en hoge verzenen (92) op. De
galop van de Warrant-nakomelingen heeft veel ruimte
(92), veel afdruk (89) en veel balans (88). Bij het
springen zijn ze voorzichtig (92), springen ze duidelijk
naar boven (90), openen ze de achterhand goed (91) en
tonen ze veel vermogen (91). Kijk voor meer informatie
in het Digitale Hengstenboek op www.kwpn.nl.

OPVALLENDE
NAKOMELINGEN
WARRANT
Durrant (mv.Voltaire),
KWPN ggh Entertainer
(mv.Corland), KWPN
ggh Dilona (mv.
Concorde), 2e CK
Veghel en NMK
Ewaranta K (mv.
Burggraaf), 9e CK
Veghel en NMK
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