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E-Jaargang

Excellerende
hengsten
Meer en meer komen in 2009 geboren KWPN-goedgekeurde hengsten bovendrijven in de sport, zoals de
kersverse Nederlands dressuurkampioen Expression (v.Vivaldi) en opvallend presterende springhengsten
als Etoulon VDL (v.Toulon), Entertainer (v.Warrant) en Emir R (v.Colman). Ook in de fokkerij timmeren de
hengsten uit de E-jaargang hard aan de weg.
Tekst: JENNEKE SMIT — Beeld: DIRK CAREMANS E.A.
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ij het KWPN zijn negen dressuur- en veertien springhengsten uit de E-jaargang goedgekeurd. In de
dressuurrichting spant Expression (Vivaldi uit Melody
keur sport-dres pref van Vincent, f/g G.W. van Norel uit
Wapenveld) op sportief gebied de kroon. Tijdens de KNHS
Indoorkampioenschappen maakte de zeer getalenteerde
hengst onder Diederik van Silfhout zijn Grand Prix-debuut
en wist deze gelijk te winnen. Ook in de Kür op muziek bleek
het duo onverslaanbaar, waarmee de gouden medaille hen
niet meer kon ontgaan. “Het is onvoorstelbaar hoe Expression zich ontwikkelt. Er zijn maar weinig paarden die het
werk zo oppakken. Vorig jaar werd hij al Nederlands kampioen in de Lichte Tour en dan loopt hij nu zo door de Grand
Prix heen. Hij is echt gek op het werk, hij doet het heel graag.
Als ik zie hoe hij door deze kür loopt en in de proef alleen
maar beter wordt, getuigt het wel van het feit dat dit paard
een fantastisch karakter heeft”, sprak zijn ruiter enthousiast
na het binnenhalen van de Nederlandse titel.

Kansen krijgen
Als driejarige werd Expression goedgekeurd met een puntentotaal van 77,5, inclusief een 9 voor zijn zeer goede rijd- en
bewerkbaarheid. Voor familie Van Norel ontwikkelt hij zich
tot hét uithangbord van hun Pretendenthoeve. “Het is
geweldig om bevestigd te zien waarin wij altijd al geloofd
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hebben: dat Expression een heel goed Grand
Prix-paard gaat worden. We hebben altijd
geweten dat hij tot veel in staat is, en als hij zich
zo blijft ontwikkelen kan hij voor het Nederlandse team ook veel betekenen. Maar we
blijven er nuchter onder, want we weten uit
ervaring dat een mooie droom maar zó over kan
zijn. Daarom kijken we niet te ver vooruit en
zijn we blij met datgene wat hij nu allemaal al
heeft laten zien”, vertelt André van Norel. “Qua
fokkerij is het met jonge hengsten een kwestie
van kansen krijgen, en ik hoop dat de recente
successen van Expression er voor gaan zorgen
dat hij die nu ook eens echt gaat krijgen. Hij
heeft zelf een fantastisch karakter, dat is
misschien wel zijn allergrootste pluspunt, en dat
zien we ook terug bij zijn nakomelingen. Ze
willen altijd werken, zijn van nature al mooi
voorwaarts en hebben een fijne motoriek in
beweging. Ze bewegen echt van achter naar
voren, en mooi los door het lijf. Daar zien we
echt de invloed van Vincent in terug. Hier in de
buurt zijn de eerste Expressions onder het zadel
en wat we van de ruiters horen is ook unaniem
enthousiasme over de werkwilligheid en

rijdbaarheid van de paarden. Daarmee gaat
Expression echt een goede bijdrage leveren aan
de fokkerij.” Uit zijn eerste jaargang zijn dit jaar
maar liefst vier zonen aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek.

Vier hengsten uit de E-jaargang presteren op
Lichte Tour-niveau: Eye Catcher (Vivaldi uit
Ostrona elite pref prest PROK van TCN Partout,
fokker G. Snoeks uit Oss), Everdale (Lord
Leatherdale uit Aliska K elite EPTM-dres PROK
van Negro, fokker P. Kluijtmans uit Tilburg),
Ebony (Painted Black uit Vanolite stb van Jazz,
fokker A.J. Groen sr. uit Andijk) en de opvallende UB40-zoon El Capone (uit Vamoraa elite
pref PROK van OO Seven, fokker De Dalhoeve
uit Ommeren). In het verrichtingsonderzoek
bleek Everdale al een uitschieter, aangezien hij
met een topscore van 87 punten is ingeschreven. Onder Charlotte Fry blinkt hij uit in de
internationale Lichte Tour. Uit zijn eerste
jaargang bracht Everdale al drie goedgekeurde
zonen bij het KWPN, namelijk Inclusive
(mv.Uptown), Inverness (mv.Johnson) en
Inspire (mv.Don Romantic). “Everdale ontwikkelt zich geweldig. Thuis speelt hij met de zware
oefeningen, hij doet alles met veel gemak dus is
het onze taak om alles in goede banen te leiden
en niets te forceren. Tot nu toe kunnen we niets
anders dan heel tevreden zijn!”, vertelt eigenaar
Gertjan van Olst. “Everdale presteert nu in de
internationale Lichte Tour en Charlotte wil zich
later dit jaar met hem op de U25-rubrieken gaan
richten, hopelijk gevolgd door de Grand Prix. Hij
biedt heel veel zelf aan, en weet dit al jarenlang
te combineren met de dekkerij. ’s Winters
vriezen we sperma in, en ’s zomers is hij vers
beschikbaar, het gaat hem goed af. Ook zijn
kinderen hebben een hele goede instelling, zijn
heel werkwillig en net als hun vader onvermoeibaar. Op de keuringen doen zijn nakomelingen
het redelijk goed, maar onder het zadel komen
hun kwaliteiten pas echt aan het licht. Ze
hebben van nature veel balans, zijn lekker
scherp en hebben bloed op de goede manier.”

Verwachtingen inlossen
Ook zijn jaargenoot Eye Catcher heeft al mooie
successen beleefd, waaronder het behalen van
tweemaal brons op het WK Jonge Dressuurpaarden. Met zijn nieuwe ruiter Antonio Laiz Zandio
zet hij zijn succes voort in de internationale
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Lichte Tour

Lichte Tour. Uit zijn eerste jaargang is de
opvallende In Style (mv.Lorentin I) goedgekeurd
bij het KWPN en dit jaar werd eveneens een
zoon aangewezen. Als driejarige liet Eye Catcher
al veel aanleg zien, en werd ingeschreven met
een fraaie score van 86 punten.
Onder Vai Bruntink wordt Ebony in de nationale Lichte Tour uitgebracht en daarin behaalt
hij veelbelovende resultaten. Uit zijn eerste
jaargang is dit jaar gelijk een zoon aangewezen
voor het verrichtingsonderzoek. Zelf scoorde hij
84 punten in de verrichting. De vierde Lichte

Op de KNHS Indoor
kampioenschappen
maakte Expression onder
Diederik van Silfhout
een wel heel geslaagd
Grand Prix-debuut: ze
verdienden de
Nederlandse titel met
verve.
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Na een succesvolle
sportloopbaan onder
Kirsten Brouwer (foto), zet
de WK medaillewinnaar
Eye Catcher zijn carrière
nu voort op internationaal
Lichte Tour-niveau met
Antonito Laiz Zandio.

Tour-geklasseerde hengst is El Capone, die na
een tijd in Denemarken te zijn geweest terug is
op Nederlandse bodem en wordt klaargemaakt
voor de Zware Tour. Eerder viel dit bewegingstalent al positief op onder Marieke van der
Putten, met wie hij voor de export succesvol
debuteerde in de Lichte Tour. Ook zegevierde hij
in de hengstencompetitie en eindigde hij
tweemaal als tweede in de Pavo Cup. Uit zijn
eerste jaargang zijn twee zonen aangewezen, dit
jaar kwam daar een derde bij.

Andere talenten
Een ander groot talent uit de E-jaargang was
Estoril (Zhivago uit Unette II keur pref van
Gribaldi, fokker R. Franssen uit Boven-Leeuwen), die tweemaal met succes deelnam aan het
WK Jonge Dressuurpaarden. Onder Emmelie
Scholtens had hij een grote toekomst voor zich,
maar eind 2015 kwam er een eind aan zijn
leven. De naar Duitsland geëxporteerde Enzo
Ferrari (Painted Black uit Veniz stb pref prest
PROK van Krack C, fokkers M. Hesselink uit
Haaksbergen en W.T. van der Linde uit de
Cocksdorp) wordt klaargemaakt voor de Zware
Tour en kreeg dit jaar zoon Jerenzo Texel
(mv.Jazz) goedgekeurd. Eveneens geëxporteerd
is Etoile (Don Schufro uit Meli-Melo elite
sport-dres pref prest PROK van Rubinstein I,
fokker D.G. Santema uit Munein), die met Olga
Sergeenkova in de internationale Youngster
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Tour heeft gepresteerd. De negende dressuurhengst uit deze jaargang is de Ampère-zoon
Electron (uit Zamba Sollenburg ster EPTM-dres
PROK van Fidermark, f/g A. Zekveld uit
Almere), die onlangs een ruiterwissel onderging.
Hij gaat zijn sportieve loopbaan vervolgen onder
Fieke Houwen. Ook hij kreeg dit jaar zijn eerste
zoon aangewezen voor de test.

Hoogvliegers
Ook in de springrichting zijn er duidelijke
hoogvliegers. Zoals de smaakmaker Etoulon
VDL (Toulon uit Utareusa elite pref prest PROK
van Calvados, fokker P. Sleutels uit Roggel), die
dit jaar als derde eindigde in de 1.50m-Grote
Prijs op de KWPN Stallion Show. Onder Jur
Vrieling sprong hij begin dit jaar al dubbel
foutloos naar de vierde prijs in de tweesterrenGrand Prix van Indoor Drachten, en won hij in
augustus de Youngster Tour op het internationale concours in Ommen. “We bouwen mooi
rustig op richting het grote werk met Etoulon.
Hij heeft ieder jaar laten zien tot de top van zijn
jaargang te behoren en presteert nu met Jur op
1.45/1.50m-niveau”, vertelt mede-eigenaar
Wiebe-Yde van de Lageweg. “Elke keer als
Etoulon een stapje hoger gaat, denken we: ‘dan
zal hij zich nu wel eens wat minder gaan
uitsloven’, maar vooralsnog is dat nog niet
gebeurt. Hij is extreem voorzichtig en springt
daardoor altijd enorm van de paal. Met zulke

paarden moet je niets forceren. Ook als fokhengst zijn we heel blij met Etoulon, hij geeft
goed springende nakomelingen die zich goed
laten rijden en ook nog eens mooi zijn.” Uit zijn
eerste jaargang zijn zonen It’s Otto
(mv.Coromino) en Insider VDL (mv.Corland)
goedgekeurd. Bovendien bracht hij viermaal de
nationale veulenkampioen op rij en is hij vader
van de NMK-kampioene It’s A Girl GR. Ook dit
jaar kreeg hij weer een zoon aangewezen.
Vierde in de 1.50m-Grote Prijs op de KWPN
Stallion Show werd de opvallend Entertainer
(Warrant uit Shilavsca Fortuna ster PROK van
Corland, fokker R. Kouwenhoven uit Oldemarkt) onder Michel Hendrix. Ook hij beleefde
al mooie successen bij de jonge paarden, zo
sprong hij onder Pieter Keunen naar de zevende
plaats in de finale van het WK voor zesjarigen.
Vorig jaar presteerde hij opnieuw in Lanaken,
waar hij tiende werd in de op 1.50m uitgeschreven Sires of the World wedstrijd. Ook als
vererver maakt hij een goede indruk, zo
scoorden meerdere dochters goed op de
keuringen en kreeg hij uit zijn eerste twee
jaargangen al drie zonen aangewezen.

Goed op koers
De competitieve Elton John (Clearway uit
Vilotte van Kannan, fokker A. Waldman uit

De Lichte Tourgeklasseerde Everdale
wordt door Charlotte Fry
klaargemaakt voor de
overstap naar de U25- en
Grand Prix-rubrieken. Hij
bracht al drie KWPNgoedgekeurde zonen.

JACOB MELISSEN

In zowel de sport als fokkerij ontwikkelt Etoulon VDL zich tot een uitschieter. Onder Jur
Vrieling maakte hij onlangs met succes zijn 1.50m-debuut.

Putten) maakte vorig jaar al zijn Nations
Cup-debuut onder Zoï Snels. Op het CSI3* van
Aalborg kwam hij met slechts één slootfoutje
over de finish na de eerste manche van de op
1.50/1.60m uitgeschreven landenwedstrijd.
“Elton John is echt een goed springpaard, en
hij springt wat op zijn eigen manier. Hij moest
als invaller fungeren op de Nations Cup-wedstrijd vorig jaar en deed dat al heel goed. Hij
komt uit een topstam en zou eigenlijk meer
kansen in de fokkerij verdienen, maar ook de
andere twee hengsten uit de E-jaargang die bij
ons ter dekking stonden hebben maar weinig
gedekt”, vertelt hengstenhouder Henk Nijhof
jr., daarmee doelend op de goed springende
Elvaro (Calvaro Z uit April Love M ster PROK
sport-spr van Heartbreaker, fokkers D.
Nanning uit Dalfsen en M.A.G. Maas uit Suré)
en de 1.40m-geklasseerde El Clarimo (Clarimo
uit Ulrika I van Limbus, fokker B. Jonasson uit
Linderöd), die met Marriët Hoekstra presteert.
“Elvaro liep met Niels Nanning heel wat
nulrondes tot op 1.45m-niveau en we konden
hem toen goed verkopen naar Mexico. Hij is
naar een amateurruiter gegaan die door een
Grand Prix-ruiter wordt getraind. Hopelijk
zien we hem nog eens terug in de grote sport,
want dat is echt een heerlijk paard.” Sportief
gezien heel goed op koers ligt de Vleut-zoon
Edinburgh (uit Olympic Queen keur sport-spr
prest van Darco, fokkers G. Lindeboom en E.J
Meijer uit Dalfsen), die zich al vele malen in de
prijzen heeft gesprongen onder Kristian
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JACOB MELISSEN

Ruiterwissels

Onder Kristian Houwen
heeft Edinburgh al
menigmaal bewezen tot
goede dingen in staat te
zijn. Hij heeft al een heel
stel nulritten op
internationaal
1.45m-niveau op zijn
naam staan.

STAL BROUWER

Met een ruiterwissel van
Michael Greeve naar
Rolf-Göran Bengtsson zijn
de verwachtingen rondom
Emir R hooggespannen.
De Colman-zoon
presteerde met Greeve al
op 1.50m-niveau.

64

Houwen. Zo wonnen ze tweemaal op rij de
hengstencompetitie en plaatste Edinburgh
zich als zesjarige voor de WK-finale. Hij
presteert nu zeer verdienstelijk op 1.45mniveau en plaatste zich onder meer in de
tweesterren-Grand Prix van Kronenberg dit
jaar, en vorig jaar al in de 1.45/1.50m-Grand
Prix van CSI2* Opglabbeek en die van CSI2*
De Wolden. Hij is vooralsnog op beperkte
schaal gebruikt voor de fokkerij.

Ook op 1.50m-niveau behaalde de met veel
macht en gemak springende Emir R (Colman uit
B.Termie R23 elite EPTM-spr prest PROK van
Rubert R, fokker Stal Roelofs uit Den Ham) al
goede resultaten. Onder Michael Greeve won hij
meerdere rubrieken, zoals de SixBar-wedstrijd
op Jumping Amsterdam in 2017. Een week later
pakte hij als achtjarige de tweede plek in de
VHO Trofee op de KWPN Stallion Show. Begin
maart werd bekend dat hij zijn sportloopbaan
gaat vervolgen bij topruiter Rolf-Göran Bengtsson, die hoge verwachtingen van de KWPNhengst heeft. Dit jaar kreeg Emir R een zoon
aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.
Naast Emir R onderging ook El Salvador (Vigaro
uit Antartica ster pref van Kojak, fokker De Radstake B.V. uit Varsseveld) onlangs een ruiterwis-

sel. De door Annelies Vorsselmans opgeleide
hengst werd na vertrek naar België door
Frederic Vernaet gereden en debuteerde
afgelopen februari onder topruiter Jérôme
Guery. Op het viersterrenconcours in Vejer de la
Frontera sprong hij zich in de kijker op 1.40mniveau. Uit zijn eerste jaargang is de goed
springende zoon Invictus (mv.Nabab de Rêve)
goedgekeurd en dit jaar kreeg El Salvador weer
twee zonen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Nadat Extase (Casall uit Seelotte van
Lancer II, fokker E. Schep uit Tull en ‘t Waal)
onder Patrick van der Schans goed presteerde bij
de jonge paarden, met winst in de Isah Cup als
vierjarige als één van de hoogtepunten, is de
goed springende hengst nu ondergebracht bij
topruiter Willem Greve. Met hem sprong
Extase eind vorig jaar al foutloos in het 1.40m
van CSI2* Roosendaal. Onder zijn vorige ruiter
had de Casall-zoon zich als achtjarige al in het
1.45m geplaatst.

Export
Onder Mitchel Sonneveld presteerde Ever Blue
(Zirocco Blue VDL uit Thissonnevanck elite pref
PROK van Indorado, fokkers E. en H. Veenstra
uit Nuis) opvallend in de jongepaardenwedstrijden, zo won hij onder meer de hengstencompe-

titie klasse Z/ZZ. In de zomer van 2016 is de
hengst verkocht naar de Grand Prix-ruiter
Charlie Jayne, met wie hij reeds op internationaal 1.45m-niveau springt. Eveneens naar
Amerika geëxporteerd is de Numero Uno-zoon
El Primero (uit Zo-Special stb-ext pref van
Indorado, fokker P. Goertz uit Reuver), die daar
zeer succesvol is in de prestigieuze hunterrubrieken. In 2012 werd ook de Numero Uno-zoon
Envoy (uit Whoopie elite EPTM-spr PROK van
Pharaon xx, fokker A.M. Reuzenaar uit Schaijk)
goedgekeurd, die onder Dave Maarse succesvol
was in het 1.30m alvorens er een vroeg einde
aan zijn leven kwam. De derde springhengst uit
deze jaargang die zijn carrière voortzet in
Amerika is Everglade VDL (Kashmir van ’t
Schuttershof uit Adea elite sport-spr van
Indoctro, fokker fam. Luimstra uit Surhuizum).
Hij bewijst zich in de sport onder Katherine
Newman op nationaal 1.40m-niveau en in
hunterrubrieken. Tot slot de in 2009 geboren
Everto (Harley VDL uit Cassina van Candillo,
fokker M. van der Bruggen uit Goirle), die als
vijfjarige werd goedgekeurd bij het KWPN.
Onder Mischa Everse is de markante bruine
geklasseerd in het internationale 1.40m,
er zijn van hem geen nakomelingen bij het
KWPN geregistreerd. •

Ook de in 2009 geboren
Entertainer laat zijn
springkwaliteiten zien in
internationale
1.50m-rubrieken. Hij is
één van de troeven van
topruiter Michel Hendrix.
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