predikaathengsten

Corland

• tekst : gemma jansen
• foto : dirk caremans/jacob melissen

Gretige springer met een
fantastische instelling
Keurhengst Corland werd geboren
in 1989 in Duitsland uit de
beproefde succescombinatie Cor
de la Bryere x Landgraf I. Cor de la
Bryere drukte een enorme stempel
op de Holsteiner fokkerij. Moeder
Thyra stamde regelrecht af van
Retina, die met Fritz Thiedeman in
het zadel in 1959 de zware Derby
van Hamburg op haar naam zette
en wiens tijd gedurende 20 jaar als
snelste te boek stond. Retina’s
gretigheid is terug te zien bij al
haar nakomelingen en is ook één
van de kenmerken van de Corlandkinderen.
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Vader Cor de la Bryere werd in 1968 geboren in Frankrijk bij madame Essayess en
verhuisde al snel naar Xavier Ribard. Deze
kreeg een paar jaar later de keuringscommissie van de nationale stoeterij Haras du
Pins op bezoek om zijn hengst te bekijken.
De commissie bevond Cor de la Bryere te
licht en zagen voor hem eerder een carrière weggelegd als sportpaard dan als
vaderpaard. Waarschijnlijk speelde daarbij
ook mee dat er van Cor de la Bryere’s
vader, Rantzau, al meerdere zonen goedgekeurd waren. Ribard kreeg van de
commissie het advies om Cor de la Bryere
te laten castreren. Hij was eigenwijs

“In zijn nakomelingen zie ik zijn vermogen, instelling en intelligentie terug”, zegt springruiter Wout Jan van der
Schans, hier met Corland in actie.
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Sea Coast Silvana (mv.Widor) werd Belgisch kampioen
2007 met Kristof Cleeren en won de GP van Moorsele.
Nu is zij één van de toppaarden van Jos Lansink.

De internationaal succesvolle Marlo (mv.Daimler)
onder haar vorige amazone Danielle Torano.

krachtproef als zevenjarige zelfs op naam.
Tot de latere nakomelingen van Ramzes
behoren onder meer Raimond en Vase. De
eerste staat te boek als de vader van
springpaardenmaker Ramiro en Vase is de

grootmoeder van onder meer Capitol I, één
van de meest invloedrijke hengsten voor
wat betreft de springpaardenfokkerij. Retina
werd na haar sportieve carrière ingezet
voor de fokkerij. Ze werd onder meer

Dirk Caremans

Corland’s moeder Thyra was een goed
ontwikkelde, langgelijnde en rijtypische
merrie, die veel ras en adel uitstraalde en
beschikte over hard en droog beenwerk.
De laatste eigenschappen kwamen zeker
niet uit de lucht vallen want Thyra’s overgrootmoeder was de even invloedrijke als
legendarische Retina, uit de bekende
Holsteinerstam 104a, een dochter van de in
1937 in Polen geboren Ramzes. Deze
schimmel was op zijn beurt een zoon van
de engels volbloed Rittersporn uit de
Shagya Arabier Jordi. Ramzes werd na een
blessure in de sport te hebben opgelopen
ingezet voor de Duitse fokkerij van springen dressuurpaarden en is hiervoor van
onschatbare waarde geweest. Begin jaren
’50 stond Ramzes op stoeterij Neuendorf.
Hier werden zijn nakomelingen Romanus,
Ramona en Retina geboren. De eerste
sprong zeer succesvol internationaal met
Hans Günther Winkler. De tweede, Ramona, was lange tijd het paradepaard van
Alwin Schockemöhle en wist als zesjarige
al als tweede te eindigen in de Derby van
Hamburg. Retina zette deze loodzware

Snowland (mv.Ladalco) doet met Roelof Bril in het zadel succesvol vooraan mee in Grote Prijzen.
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Foto: Jacob Melissen
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Bijzonder goede merrielijn

Dirk Caremans

genoeg om dit niet meteen te doen. Ongeveer gelijktijdig bezagen de Holsteinse
fokkers met verbazing de vooruitgang die
hun buren in Oldenburg boekten in de
fokkerij door de inbreng van Franse hengsten zoals Futuro en Furioso II. Zo kon het
gebeuren dat op een dag hengstenhouder
Maas Johannes Hell samen met Alwin
Schockemöhle van Duitsland naar Frankrijk reisde om een hengst te bekijken. De
hengst waarvoor ze kwamen viel niet in de
smaak, maar Cor de la Bryere des te meer.
Op voorspraak van Hell verhuisde de
hengst naar Duitsland. De Holsteiner
fokkers waren in eerste instantie niet
onverdeeld enthousiast, maar Cor de la
Bryere veroverde alle fokkersharten toen
hij als winnaar van de 100 dagen-test uit
de bus kwam en zijn nafok ronduit geweldige sportpaarden bleken te zijn. Uit zijn
eerste jaar in Duitsland werden maar liefst
vier hengsten goedgekeurd voor
dekdienst. Cor de la Bryere voerde zowel
van vaders- als van moederszijde een
hoog percentage volbloed. Dit, tezamen
met zijn snelle reflexen, enthousiasme,
instelling en intelligentie, bleek wonderwel
te passen bij de zware en sterke Holsteinse merries.

Vaste gebruikers

Dirk Caremans

Dirk Caremans

Dat Corland als vaderpaard over de nodige kwaliteiten beschikt, blijkt wel uit het feit dat sommige grote
fokkers hem gedurende vele jaren gebruikt hebben voor hun merries en dit nog steeds doen. De familie
Van Straaten van manege Hazelhorst in Den Ham is één van die vaste gebruikers. Zij zijn niet de eerste
den beste, want op de Wereldranking voor springpaardenfokkers staan ze op een eervolle achtentwintigste plaats. Fred van Straaten is een Corland-liefhebber van het eerste uur en was erbij toen deze
hengst in Holstein werd goedgekeurd. “Corland liet zich in Neumunster fijn zien, maar er waren toen
meerdere goede schimmels van die lichting. Daarom is Corland na goedkeuring naar Denemarken
verkocht. Ik heb Corland vanaf het begin gebruikt. Dan kwam zijn eigenaar vanuit Denemarken met zijn
oude Volvo naar Nederland om hier een merrie te insemineren. Van zijn eerste jaar kwam bij ons uit een
Ladalco-moeder, VDL Orlando en deze loopt in Brazilië internationaal. Toen ik hoorde dat zijn Deense
eigenaar Corland wilde verkopen, heb ik dat meteen tegen Wiepke gezegd en samen met hem en
Wiebe-Yde ben ik in Denemarken bij nakomelingen van de hengst gaan kijken. Een paar weken later is
Corland naar Nederland gekomen. Zijn zoon Sir Corland is bij ons geboren en hij was de reservekampioen op de hengstenkeuring en de verrichtingstopper in 2002. Uit hetzelfde jaar stamt Selina S. Zij is
van Corland uit een Cantus-moeder en komt uit de Sina-stam. Zij staat in Engeland en is daar inmiddels
vastgelegd voor de Olympische Spelen van 2012. De goedgekeurde Vermont komt ook hier vandaan.
Zijn moeder is Pracht S. Een Corland-dochter, die zelf diverse Grote Prijzen heeft gewonnen. De merriestam trekt de kar, in mijn ogen is dus de moederlijn het belangrijkst en een hengst daar een verlengstuk
van! De moederlijn van Corland is bijzonder. Daar zit onder meer Retina in, die de Derby van Hamburg
gewonnen heeft. Maar ook Bianka, die in 1934 de Grote Prijs van Aken op naam zette. Deze Bianka is
een volle zus van Retina’s oma, Clarchen. Er zit dus prestatie in die hele merrielijn. In mijn beleving is
prestatie sterk gerelateerd aan gezondheid. Er zijn bij ons veel nakomelingen van Corland geprokt en
slechts heel weinig daarvan voldeden niet aan de eisen. Daarnaast gebruik ik graag bewezen bloed, dat
geeft iets meer zekerheid. Daarom staat Corland hier ook voor dit jaar op de agenda.”

HBC Dancing Queen (mv.Renville) kreeg 80 punten
voor het vrij springen bij de stamboekopname, werd
Nederlands Kampioen bij de zesjarige springpaarden
en mocht naar Lanaken. Ze won met Julia Kayser eind
vorig jaar het 1.50m in Hachenbach.
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Selma (mv.Indoctro) werd eerst ingezet als fokmerrie
en ging vervolgens naar Marc Houtzager. Hij werd met
Selma onder meer vierde in de S-klasse op het internationale toernooi in Munchen en CSI Twente en deed
vorig jaar succesvol mee aan CHIO Aken.

moeder van de Holsteiner hengst Capitano
en de staatspremiemerrie Ibylle (v.Moltke I).
Hartwig Schmidt uit Borsfleth was in zijn
dagelijks leven professor aan de universiteit
in Hamburg, daarnaast waren paarden zijn
passie. In 1975 wilde hij zelf gaan fokken
en kocht Ibylle aan. Uit deze schimmel
fokte hij in combinatie met de Holsteiner
Ronald, een zoon van Ramiro, de staatspremiemerrie Odetta. Zij leverde samen
met Corrado I de goedgekeurde Corretto
en met Landgraf I Landetto. Uit zijn eerste
jaargang werd meteen al een zoon goedgekeurd; Pandetto. Thyra is een volle zus van
Landetto en tevens de moeder van
Corland. Deze hengst is geboren bij Hartwig Schmidt en deze inmiddels beroemde
fokker kan zich het veulen nog goed herinneren: “Corland was de lieveling hier. Iedereen vertroetelde hem en speelde ermee.
Hij was nieuwsgierig, vrolijk en vriendelijk.
En daarnaast een mooi veulen, alleen wat
aan de kleine kant. We waren destijds een
beetje bang dat hij te klein zou blijven.
Maar het langzame ontwikkelen zit een
beetje in zijn stam. Zijn moeder was ook zo.
Toen Corland naar de keuring in Neumunster ging, zag hij er eerder uit als een
anderhalfjarige in plaats van een tweeënhalfjarige. Hij werd wel goedgekeurd want
hij was dan nog niet uitgegroeid, hij toonde
wel heel veel kwaliteit. Na de keuring heb ik
hem naar Denemarken verkocht en daar
heeft hij onder de naam Corlando het
verrichtingsonderzoek gewonnen. Hij heeft
drie jaar gedekt in Denemarken en werd
toen te koop aangeboden. Uiteindelijk is hij
naar Wiepke van de Lageweg verhuisd.
Ik heb nog twee volle zusters van Corland
gekregen: Corlanda, zij was in haar jaargang de beste merrie op de eliteshow in
Elmshorn en vervolgens het duurst
verkochte paard op de aansluitende veiling.
Corlanda is naar Zwitserland gegaan en
heeft daar veel successen geboekt met
Willi Melliger. Daarna kwam Gorlanda, zij
heeft een goede merrietest gelopen, werd
vervolgens gekocht door dezelfde Zwitser
die Corlanda kocht en voor de fokkerij
ingezet. Van Thyra heb ik nog twee merries
overgehouden; een dochter van Quinar en
de laatste, een dochter van Indoctro. Deze
Valentina is in Nederland geboren. Thyra
was al oud en daardoor haast niet meer
drachtig te krijgen maar een bevriende
dierenarts, de heer Berghuis uit Den Ham,
is een expert op het gebied van vruchtbaar-
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VDL Rocksina (mv.Emilion) werd opgeleid door Angelique Hoorn en wordt nu
gereden door Chayenne Wiskerke. Zij werd Zeeuws Kampioen ZZ, reservekampioen
op de KNHS-kampioenschappen en was winnaar van de Queens Cup in Mechelen.

heid en hem lukte het wel. Toen Valentina
geboren werd, was ze zo klein als een
hondje. Maar inmiddels is ze groter dan
haar moeder.”

Extreem voorzichtig

kochten we hem niet. Wij hadden indertijd
meerdere Cor de la Bryere nakomelingen
voorgesteld aan de hengstenkeuring maar
deze werden steeds afgekeurd. Op de
hengstenkeuring in Holstein later sprak
Corland ons nog steeds aan, hij werd toen
goedgekeurd voor het Holsteiner stamboek en naar Denemarken verkocht. Een
paar jaar later tipte Fred van Straaten uit
Den Ham ons dat Corland weer te koop
kwam. We hebben een aantal Deense
nakomelingen bekeken en dat leek heel
goed en we wilden hem kopen. De eigenaar speelde eigenlijk een soort dubbelspel, want hij was met verkopen tegelijkertijd met ons bezig en via het Holsteinse
Stamboek met Paul Schockemöhle. Tegen

elkaar opbieden heeft geen zin natuurlijk
en zo hebben Paul en wij de hengst gezamenlijk gekocht. We hebben Corland
precies één jaar samen gehad. Bo Kristoffersen heeft met hem meegedaan aan het
bundeschampionat an aan het wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in
Lanaken. Later hebben wij hem overgenomen en is Corland in Beers gebleven.
Menno Botma heeft Corland toen succesvol in het Z en ZZ uitgebracht. Als zevenjarige was Corland reservekampioen op de
Levade in het ZZ-springen met Menno
Botma. Met Ullrich Kirchhoff had Corland
één fout in de finale van het wereldkampioenschap voor zevenjarige springpaarden
in Lanaken. Daarna is Wout Jan van der
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Wiepke en Wiebe Yde van de Lageweg
van de VDL Stud in Beers waren in Duitsland toen ze Corland voor het eerst zagen.
Hij was toen twee jaar en leek volgens
Wiebe-Yde uitstekend. “Hij kon goed
lopen, sprong extra en kwam uit een
supermooie merrielijn waar de nodige
sportpaarden uit kwamen. Ook zijn vader
vonden we goed, maar omdat de hengstenkeuringscommissie destijds niet zo
veel op had met Cor de la Bryere-bloed

Elitemerrie Pracht-S (mv.Landlord) werd succesvol uitgebracht door Robert Vos en
verhuisde daarna naar Amerika. Zij is tevens de moeder van de KWPNgoedgekeurde Vermont.

Suzanne Tepper legde beslag op de Groningse titel in de klasse ZZ met Sensation
(mv.Emilion) en werd recent tweede in de Hippo Zorg Jumping Challenge. De
combinatie is inmiddels al internationaal gestart.

Nathalie van der Mei heeft twee fijne paarden aan Tsarina en Tersina (foto), beide
van Corland. Met Tersina won ze vorig jaar de Grote Prijs van Mierlo en het 1.40m
op NIC Zuidlaren.
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De goedgekeurde Pacific kreeg in het verrichtingsonderzoek in 2000 de hoogste
cijfers sinds jaren. Met Wout Jan van der Schans won hij in 2005 de finale van de
jonge paarden in Bremen, het 1.40m in Helsinki en het 1.35m in Mierlo.

Eigen prestaties
Corland boekte de meeste successen met Wout
Jan van der Schans in het zadel. Hij werd
Beneluxkampioen in Den Haag 2001 en tweede
in The Sires of the World in Lanaken. Op het
Europees Kampioenschap in Arnhem werd hij
in het eindklassement negende, hij won de
jachtproef en was dubbel nul in de landenwedstrijd. Op de Wereldbekerwedstrijd in Verona
eindigde hij op de mooie zevende plaats. Daarnaast liep hij in verschillende Grote Prijzen
boven aan mee. Hij werd onder meer tweede in
Rotterdam en Den Haag, vierde in Den Bosch
en Oslo, vijfde in Maastricht, Den Haag en
Bordeaux, zesde in Helsinki, zevende in Zuidlaren, La Baule en Calgary, achtste in Eindhoven en negende in Geneve. Met het Nederlandse team was hij onder andere geplaatst in
de volgende landenwedstrijden: derde in Linz
en Lummen, vierde in San Gallo en vijfde in
Calgary, Rome en La Baule.

Schans hem gaan rijden. Dat was vanaf
het begin een hele goede combinatie.
De EK-finale in Arnhem, waar hij negende
werd in het eindklassement, het jachtparcours won en dubbel nul was in de
landenwedstrijd, staat bij mij in het geheugen gegrift. Wout Jan had een brace om
en ze stonden tot het laatste rondje
bovenaan. In de laatste ronde ging het
even mis maar wat Corland daar van tevoren had laten zien was fenomenaal. Het
was een zwaar EK, want ik heb de hindernissen van dichtbij gezien en daar kon je
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Sir Corland is ook een goedgekeurde zoon van Corland. Hij was de beste van
het verrichtingsonderzoek in 2002 en won twee keer de hengstencompetitie en
de VHO Trofee.

onderdoor lopen. Corland was een aparte
hengst. We lieten hem rustig dekken voordat hij op concours ging en vervolgens
liep hij een goede proef. Ik ken eigenlijk
weinig hengsten die dat zo makkelijk
doen. Voor de sport had hij een topkarakter. Hij dacht altijd mee en had een groot
hart. Corland was een economische springer en sprong nooit met van die enorme
lappen lucht er overheen. Zoals hij een
hindernis van 1.20 nam, zo deed hij dat
later ook bij een hindernis van 1.60, maar
hij bleef wel altijd van het hout.
Hij was heel voorzichtig en wilde er altijd
over. Dat zie je sterk terug bij zijn nakomelingen; ze hebben altijd meer vermogen
dan dat ze op het eerste gezicht laten zien
en ze hebben een superinstelling. Ik zeg
altijd: ‘een blinde ruiter rijdt er nog een
parcours mee rond’. Zijn nakomelingen
lopen vooraan mee, in Italië, in Brazilië,
USA, Mexico, Nederland, overal ter
wereld. Ook als hunter doen zijn kinderen
het goed, hij is onder meer vader van de
hunterkampioenen in de USA Octavia en
Oracle. We hebben zelf een paar fijne
nakomelingen van hem in de sport en er is
onlangs op de Hengstenkeuring een hele
goeie zoon van hem aangewezen voor
Ermelo. Corland staat hier op stal en is
inmiddels 20 jaar, maar nog topfit!”

200% inzet
Wout Jan van der Schans reed regelmatig voor VDL, maar de meeste hengsten
werden destijds uitgebracht door Ulrich
Kirchhoff. Deze ruiter moest door zijn

drukke programma echter regelmatig
verstek laten gaan en dan fungeerde de
professionele ruiter uit Nijkerk als standin. Op een keer belde Ulrich weer op het
laatste moment af en toen zei Wout Jan
tegen Wiepke: “alles goed en wel, ik zal
voor hem invallen, maar dan wil ik ook
een goede hengst blijven rijden.”
Daar deed Wiepke niet moeilijk over. Hij
bood Wout Jan de keuze uit Indoctro,
Indorado en Corland. Wout Jan koos
voor de laatste. “Ik had alle drie de hengsten al een keer gereden, maar op de
één of andere manier klikte het met
Corland. Dat gevoel had niet alleen ik
meteen, maar ook van de kant zeiden ze
‘het lijkt wel of jullie voor elkaar gemaakt
zijn’. Corland liep toen zo’n beetje op
1.35/1.40-niveau en was een jaar of
zeven. Inmiddels heb ik veel meer paarden gereden, maar wat me van hem is
bijgebleven, is dat hij zich altijd voor
200% inzette. Het was iedere dag een

KWPN-goedgekeurde
zonen
Pacific
Sir Corland
Silverstar (wachthengst)
Andere goedgekeurde zonen:
Santa Cruz VDL (SWA)
Senator VDL (AES)
Cor de Pomme (OLD)
Cancun (AES)
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Verrichting en vererving
Corland was al goedgekeurd in Holstein en in Denemarken toen hij hier op de keuring werd aangewezen. Inmiddels is hij ook in Zweden, Hannover,
Frankrijk en Italie en andere stamboeken over de gehele wereld goedgekeurd. In Nederland is Corland keur en in Denemarken is hij na drie jaar dekken
al elite verklaard.
Op 20 februari werd Corland aangeleverd voor het verkorte verrichtingsonderzoek in Ermelo. Op stal gedroeg Corland zich netjes. Onder het zadel
betoonde deze speelse en frisse, maar ook eerlijke hengst zich bijzonder werkwillig en liet zich zeer goed berijden. Zijn bewegingen waren correct en
krachtig. Op de sprong toonde hij veel reflexen en een voorbeeldige voorbeentechniek. In 1997 liet Corland een uniforme collectie, goed ontwikkelde en
rijtypische veulens zien, die goed in het rechthoeksmodel stonden. Ze bewogen met ruimte en afdruk. In 2001 en 2005 werden respectievelijk de drieen zevenjarige nakomelingen van Corland positief beoordeeld. In dat laatste jaar volgde eveneens de keurverklaring van de hengst. Corland is als
springpaard gefokt en scoort positief voor zowel exterieur en beweging, beide 105 en laat daarvoor een betrouwbaarheid van 95% noteren.
Zijn fokwaarde springen bedraagt 139 met een betrouwbaarheid van 95%. Ook in het buitenland heeft hij een hoge index, in Duitlsnad heeft hij een
springindex van 148 en in Zweden heeft hij met 153 de vijfde plaats op de indexlijst. Volgens de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, Arie
Hamoen, kan Corland het één en ander toevoegen aan de Nederlandse springpaardenfokkerij: “Corland geeft naast opvallend springende nakomelingen
tevens een hoog percentage stermerries. Qua exterieur vallen zijn nakomelingen positief op door hun rechthoeksmodel, lange halzen en lichte hoofdhals-verbinding. Vanwege zijn correcte exterieur past hij makkelijk bij meerdere merries, maar is bij uitstek geschikt voor de merries met een strakke
bovenlijn en een beknopt model.”

delicaat met hindernissen van licht materiaal, waarbij snel een balk valt. Corland’s
nakomelingen behoren doorsnee tot de
betere sportpaarden. Ik heb helaas met
een paar ervan pech gehad. Zo reed ik
op Pacific en die deed het heel goed
maar raakte twee jaar geleden geblesseerd. Heel jammer, want ik had veel
vertrouwen in dat paard. Hij is gelukkig
nog wel beschikbaar voor de dekdienst.
Carlanda was nog zo’n goede dochter
van Corland. Ze was extreem voorzichtig
en razendsnel in het parcours, maar is
vorig jaar verongelukt.”
“Met Sir Corland ben ik nu ongeveer op
het niveau waar ik destijds met Corland
was. Hij loopt in de Grote Prijzen er
regelmatig vooraan bij. Een paar weken

geleden ben ik met hem en Corlanddochter Sakita Zeldenrust naar Frankrijk
geweest en daar liepen ze in het
1.40/1.50 voorin mee. Op die wedstrijd
liepen er van Corland wel een stuk of
acht nakomelingen en die vielen stuk
voor stuk op in het springen. Van Pacific
liepen er drie vooraan bij de jonge paarden en daarin herkende je ook duidelijk
de kwaliteit van Corland. Toen er bij de
fokkers vandaan steeds meer vraag
kwam naar Corland, heeft hij in Den
Bosch afscheid genomen van de sport.
Ik heb altijd een zwakke plek voor hem
gehouden. Wat hij gepresteerd heeft op
het extreem zware EK van 2001 was
geweldig. Ik brak één week voor die tijd
mijn sleutelbeen en het was heel span-
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plezier om met hem te rijden. Zijn instelling was om nog altijd net een beetje
meer te geven dan dat hij eigenlijk kon.
Je hebt paarden die zich makkelijk van
het werk afmaken, dat deed Corland
nooit. Daarom duurde het wat langer
voordat hij op het allerhoogste niveau
liep. Hij was extreem voorzichtig en bang
om een fout te maken, en dat betekende
voor mij als ruiter dat ik hem zorgvuldig
moest opleiden om hem het vertrouwen
te geven. Die tijd en ruimte gunde ik hem
en kreeg hij ook van de VDL, want we
wisten dat het een heel bijzonder paard
was. In zijn nakomelingen zie ik zijn
vermogen, instelling en intelligentie
terug. Vooral dat laatste is in deze tijd
heel belangrijk want de parcoursen zijn

Silverstar onder Herman Klopper in de hengstencompetitie van 2005.

Keurmerrie Pendence VDL (mv.Ahorn) behaalde met 87 punten de hoogste EPTMscore van 2001.
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Nationaal en internationaal presterende nakomelingen
HBC Dancing Queen (= Pauke uit Hauke keur van Renville)
Little Miss (uit Miss van Glennridge)
Marlo (= Palmalinde uit Idalinde elite van Daimler)
Oliene (uit Joselie van Lord)
Pracht-S (uit Europa IV elite prestatie van Landlord)
Pacific (uit Joyful Lady elite pref prest van Nimmerdor)
Palmyra (uit Jacinthe van Sit This One Out)
Pablo V (uit Kedine ster sport van Alasca)
Parland (uit Gentille keur pref prest van Zuidhorn)
Papachico (uit Ilsurline van Larome)
Palona (uit Iona keur prest van Dreamstreet)
Pedro (uit Iloma keur pref van Dreamstreet)
Picasso (uit Getty prest van Ahorn)
Platini (uit Jadini keur pref prest sport van Voltaire)
Porland (uit Ginola ster van Voltaire)
Prestine-F (uit Jessica B ster pref van Flemmingh)
VDL Rocksina (uit Kersina keur pref prest van Emilion)
Ratio van het Ettingenhof (uit Linda van Elmshorn)
Ravanta B (uit Lavanta B van G.Ramiro Z)
Ricolien (uit Carolien keur van Irco Polo)
Rosalyn (uit Hermies elite pref prest van Ahorn)
Roland (uit Iona keur prest van Dreamstreet)
Sakita Zeldenrust (uit Nikita Zeldenrust sport van Concorde)
Seraldo (uit Nadine keur van Polydox)
Sabokus (uit Laboka van Fruhling)
Snowland (uit Gcitty prest van Ladalco)
Selano (uit Isidoor van Bentley)
Shining Star (uit Nikita van Gershwin)
Sir Corland (uit Joukje keur prest van Derrick)
Stranger (uit Guvelien keur prest van Nimmerdor)

stond tot op de laatste dag bovenaan.
Nog jaren daarna spraken mensen in het
buitenland mij er op aan, zo apart
vonden zij het dat Corland op instelling,
karakter en werkwilligheid zo rond-

sprong. Door hem heeft mijn internationale carrière een flinke stap voorwaarts
kunnen maken en eigenlijk ben je als
ruiter altijd op zoek naar zo’n
speciaal paard.”

Jacob Melissen

Jacob Melissen

nend of ik nog mee kon rijden. Corland
ging naar Jeroen Dubbeldam om door te
trainen. Op de wedstrijd zelf had ik mijn
arm nog in de brace en reed op halve
kracht. Corland deed enorm zijn best en

Sea Coast Silvana (uit Donate keur prestatie van Widor)
Senator VDL (uit Falonie keur preferent van Voltaire)
Sikarla (uit Loekarla van Emilion)
Santa Cruz VDL (uit Lady Uberlina H keur pref van Ramiro )
Spring G (uit Maaike van Ahorn)
Selma (uit Nikita van Indoctro)
Sensation (uit Jessica ster sport van Emilion)
Tomahawk (uit M.Umonia 5 van Epilot)
Trezeguet (uit Joyce ster prest van Wellington)
Time Out J (uit Original J van Ahorn Z)
Trouble Shooter (uit G.Dadermie van Ladalco)
Torlando VDL (uit Nirona elite sport van Indoctro)
Tennessee (uit Olga keur van Indoctro)
Tennessee (uit Orange-Fire ster van Jimtown)
Taraleva (uit Laraleva ster van Nimmerdor)
Twilight Zeldenrust (uit Caltha B ster prest van Nimmerdor)
Timberland (uit Mistery van Iroko)
Tsjarina (uit Irrina prest van Nimmerdor)
Tersina (uit Jersina ster van Nimmerdor)
Theresa Lady (uit Joyful Lady van Nimmerdor)
Tin Tin (uit Lidewij keur van Flemmingh)
Tomorrow (mv.Gershwin)
Tropical Rain (uit H.Goldenrain van Treffer)
Upperten (uit Orania ster van Lagos)
Uriegonda (uit Rizeganda van Hamilcar)
Votre Dame VDL (uit Notre Dame ster van Silvio II)
Vimaira (uit Chimaira Z van Carthago)
Viper H (uit Fanieta keur pref van Ahorn)
Von Dutch (= Vespucci W uit Elottie W ster pref prest van G.Ramiro Z)
Wisdom Elc-VDL (uit Lerina ster v.Nimmerdor)

Atersina (mv.Ahorn); derde op de Nationale Merriekeuring in 2008 en een IBOPscore van 81 punten.

S-Maywies keur sport(spr) (mv.Glennridge) is de moeder van de goedgekeurde
hengst Wizzerd WV.
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