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Eldorado van
de Zeshoek
HENGSTEN

Maakt verwachtingen waar
Regeren is vooruitzien en daarom oriënteren de fokkers zich nú op
de topverervers van de toekomst. Een hengst die zich in dat kader
steeds opvallender profileert is de dertienjarige Clinton-zoon Eldorado
van de Zeshoek. De Grand Prix-hengst drukt zijn stempel en verrijkt
de fokkerij met onder andere een flinke dosis springkwaliteit.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS E.A.
Henk Nijhof jr.:

“Iedereen heeft
het over
vermogen. Er
zijn maar weinig
paarden met
méér vermogen
dan Eldorado en
dit weet hij ook
te vererven.”

V

an een springpaard, komt een springpaard wordt vaak gezegd. Eldorado van
de Zeshoek is daar als zoon van de
olympische hengst Clinton en de
internationaal springende Toulon-dochter Bijou
Orai zelf ook een mooi voorbeeld van. Zijn vader
schitterde jarenlang op het hoogste niveau onder
het zadel van Dirk Demeersman en heeft in de
fokkerij zijn stempel gedrukt met nakomelingen
als Cornet Obolensky, Via Volo, Cordess 2 en
Ustina Sitte. Ook moeder Bijou Orai heeft zich op
het hoogste niveau in de sport bewezen. Onder
de Fransman Olivier Perreau is zij geklasseerd in
1.60m-rubrieken. Moedersvader Toulon zorgt
eveneens voor de inbreng van prestatiegenen. Hij
presteerde met Hubert Bourdy en Jonella Ligresti
op het hoogste niveau en diverse nakomelingen
volgen in zijn voetsporen, zoals Toulago, Woulon
L en AD Living the Dream.

Vanaf begin overtuigend
Gezien zijn goede genetische afkomst is het dan
ook weinig verrassend dat Eldorado van de
Zeshoek zelf de capaciteiten voor het zwaarste
werk heeft, én weet te vererven.
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De Clinton-zoon werd op 22 juni 2004 geboren
bij de Belgische fokker Paul Merckx uit
Stekene. Nog in eigendom van zijn fokker werd
hij als driejarige tijdens de tweede fase van de
BWP-hengstenkeuring uitgeroepen tot
kampioen. Hij doorliep daarna de derde fase
van het BWP met succes.
Als vijfjarige is Eldorado van de Zeshoek, door de
eigenarencombinatie Team Nijhof en Kees van de
Oetelaar, aangeboden bij het KWPN. In het
voorjaar van 2010 legde hij als zesjarige met succes
het verkorte onderzoek af. Met een topscore van
87,5 punten sprong Eldorado zich flink in de
kijker, zo kreeg hij 9’s voor zijn reflexen en aanleg
en zelfs een 9,5 voor het vermogen.
“Als zesjarige maakte Eldorado al veel indruk
met zijn kwaliteiten. Hij heeft een onbegrensd
vermogen en springt met goede manieren. Hij
lijkt goed te passen bij wat kleinere en bloederige merries. Eldorado heeft zelf veel maat en
formaat, en komt uit een royale moeder die op
het hoogste niveau presteert. Sinds hij is
goedgekeurd bij het KWPN heeft hij altijd goed
in de belangstelling gestaan bij de fokkers”, blikt
Henk Nijhof jr. terug.

De Clinton-zoon
Eldorado van de Zeshoek
sprong zelf op het
hoogste niveau en blijkt
zich te ontwikkelen tot
een sterke vererver.

HENGSTEN
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Grand Prix palmares
Onder Hanno Ellermann groeide Eldorado van
de Zeshoek door naar het hoogste niveau.
Onder de toenmalige stalruiter van Team Nijhof
eindigde de krachtpatser onder meer als derde
in de 1.50m-Grand Prix van Zandhoven. Begin
2015 nam Willem Greve de teugels van de
Clinton-zoon over, en dit duo werd meerdere
malen met succes opgesteld in het team voor de
Nations Cup-wedstrijden. Andere hoogtepunten
zijn een achtste plaats op het Nederlands

Cor de la Bryère
Corrado I
Soleil
Clinton

erkend

Masetto
Urte I
Ohra

Eldorado van de Zeshoek
Heartbreaker
Toulon

preferent

Nikita
Bijou Orai
Calypso III
Ramourai
Nimfe
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kampioenschap en een tweede plaats in de
Grand Prix van Saint Lô datzelfde jaar.
“Je moet Eldorado zien als een robuuste stoere
kerel in de kroeg, die kan je beter een biertje
geven dan ermee op de vuist gaan. Je moet hem
met respect behandelen. Zo’n paard moet het
spelletje met je mee gaan doen, daar draait het
om. Springen hoef je Eldorado écht niet te leren.
We hebben mooie prestaties geleverd, tot en
met Nations Cup-wedstrijden aan toe”, vertelde
Willem Greve toen hij Eldorado nog onder
zijn hoede had. Inmiddels is de dertienjarige
hengst opnieuw internationaal aan de start
gebracht, ditmaal door Zoï Snels, de stalruiter
van Team Nijhof.

Eerste jaargangen
Of hij weer terugkeert in de sport is nog niet
zeker. Komend dekseizoen staat hij in ieder
geval volledig ter beschikking aan de fokkerij.
“Eldorado heeft zich bewezen op het hoogste
niveau. Hij heeft op heel wat grote wedstrijden
gepresteerd zoals Calgary, Hickstead en Aken.
Van zijn oudste nakomelingen springen
verschillende op achtjarige leeftijd al op
1.45m-niveau.” Daarmee doelt Nijhof op de
eerste jaargang waarvan de meeste nakomelingen bij het BWP zijn geregistreerd. Verscheidene
topruiters hebben beloftevolle Eldorado van de
Zeshoek-nakomelingen uit die jaargang onder
hun hoede.
“Overal duiken zijn nakomelingen op, in internationale Youngster Tour-wedstrijden, maar ook
al op 1.40/1.45m-niveau. Uit die eerste
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Belgische jaargang beginnen de nakomelingen
internationaal door te breken. Die paarden zijn
nu acht jaar oud en staan bij ruiters als Jos
Verlooy, Yves Vanderhasselt en Walter Lelie. Het
tweede jaar heeft Eldorado wat minder gedekt
en zijn derde jaargang is de eerste ‘echte’
KWPN-jaargang. Die paarden zijn nu zes jaar
oud”, vertelt Nijhof. Uit zijn ‘Belgische periode’,
dus de nakomelingen die in 2009 geboren zijn,
zijn ook al een aantal KWPN-geregistreerde
nakomelingen succesvol. Zoals Elrado (mv.Cash)
die met Wout-Jan van der Schans in het 1.40m
geklasseerd is en Eriana H (mv.Indoctro)
waarmee Megan Laseur op datzelfde niveau
presteert. Uit de eerste ‘KWPN-jaargang’ komen
onder meer de KWPN-goedgekeurde hengsten
Grandorado TN en Grodino. Eerstgenoemde was
verrichtingstopper dankzij een score van 85,5
punten en won vervolgens met Willem Greve
twee jaar op rij de hengstencompetitie. Vorig
jaar nam het duo deel aan de finale van het WK
voor vijfjarigen in Lanaken en begin dit jaar

maakten ze hun internationale Youngster
Tour-debuut bij De Peelbergen. Ook Grodino
lijkt alles in huis te hebben voor het grote werk.
Onder Ben Schröder valt deze atletische
schimmel positief op in de sport. Als driejarige
werd hij goedgekeurd met 84 punten.

Vermogen en bloed
De huidige parcoursen vragen om vlugge,
atletische paarden die simpel over een hoge
hindernis kunnen springen. Daar is atletisch
vermogen voor nodig en daar heb je in de
fokkerij nooit genoeg van. “Tegenwoordig roept
iedereen om vermogen. Er zijn weinig paarden
met méér vermogen dan Eldorado. Qua puur
vermogen heeft hij er zelfs nog meer in dan
Verdi, maar die is op concours constanter. Thuis
kan Eldorado alles springen, maar op concours
maakt hij zich soms wat sterk. Het liefst hebben
we een paard waar helemaal niets op aan te
merken is, maar er wordt ook altijd graag aan de
poten gezaagd van hoogvliegers. Wie een

ELDORADO VAN DE ZESHOEK
Genetisch profiel

Gem.

2. Uit de eerste KWPN-jaargang
van Eldorado komt ook deze
veelbelovende goedgekeurde
zoon Grodino, die door Ben
Schröder wordt opgeleid voor
het hogere werk.
3. Afgelopen winter gooide de
derde KWPN-goedgekeurde zoon
van Eldorado, Highway M TN
onder Patrick van der Schans,
hoge ogen in de
hengstencompetitie.
4. Een andere opvallende
nakomeling is de door H. Groote
Wolthaar gefokte Ivoor (mv.
Verdi). Deze hengst werd tweede
in de VSN-finale in 2016.

VERERVING ELDORADO VAN DE ZESHOEK

Clinton x Toulon

*
* *
* * *

1. De veelbesproken zesjarige
hengstencompetitiewinnaar
Grandorado TN maakte begin dit
jaar zijn internationale debuut in
de Youngster Tour onder het zadel
van Willem Greve.

*
* *
* * *

Springen

90%

laag

136

hoog

Exterieur

87%

laag

102

hoog

Vrijbewegen

87%

laag

102

hoog

Vrijspringen

89%

laag

108

hoog

OC-gezondheid

67%

laag

100

hoog

Stokmaat

87%

klein

107

groot

Eldorado van de Zeshoek staat op de springindex genoteerd met een
goede score van 136, bij een hoge betrouwbaarheid van 90 procent.
Op zijn exterieurvererving scoort hij gemiddeld (102) en voor het
vrijspringen duidelijk bovengemiddeld (108), bij een betrouwbaarheid
van 87 respectievelijk 89 procent. De nakomelingen van Eldorado van
de Zeshoek hebben een ruime (95), krachtige (95) en dragende (93)
galop. Ze springen duidelijk naar boven (90), met een heel goed
gevouwen voorbeen (84), ronde rugtechniek (96), open achterhandtechniek (93), veel vermogen (91), veel souplesse (94) en tonen zich
voorzichtig (93) bij het springen. Bekijk het volledige genetische
profiel van Eldorado van de Zeshoek in de online KWPN-database.
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Op keuringen en in
merrietesten vallen de
nakomelingen van
Eldorado van de
Zeshoek postitief op.
Zo ook Funiki TN (mv.
Lancelot); zij scoorde
87,5 punten in de EPTM.

• 1e 1.50m CSI3* Arnhem 2015
• 2e Grand Prix CSI3* Saint Lô 2015
• 2e 1.50m CSI3* Ommen 2015
• 3e Grand Prix CSI3* Zandhoven 2014
• 8e NK Mierlo 2015
• Foutloos in Nations Cup Lummen
• Goedgekeurd KWPN met 87,5 punten

Henk Nijhof Jr.:

“Met een hengst
als Eldorado kan
je de fokkerij
naar een hoger
plan tillen, daar
zijn wij van
overtuigd.”

perfecte hengst heeft zonder minpunten, mag
het zeggen. Er is altijd veel gesproken over het
karakter van Eldorado, al vanaf het begin, maar
hij heeft wél heel goed gepresteerd. Wanneer de
moeder een beetje bloed meegeeft, heb je direct
een héél scherp paard. Dat mocht hij zelf wel
een tikkeltje meer hebben, maar zijn nakomelingen hebben dit wel”, vertelt Henk jr.
Ook op keuringen en in merrietesten vallen de
nazaten van Eldorado van de Zeshoek positief
op. Zo deed dochter Funiki TN (mv.Lancelot)
uitstekende zaken door 87,5 punten te scoren in
de EPTM. Zij staat nu aan het begin van een
internationale sportcarrière onder Perry Geryl.
Als vierjarige werd Gloria (Eldorado van de
Zeshoek x Oklund) uitgeroepen tot algemeen
kampioene in de springrichting op de Centrale
Keuring van Noord-Brabant. Tot op heden zijn
36 dochters ster verklaard, vier hebben het
keurpredicaat en nog eens vier dochters zijn
elite. Vier merries slaagden voor de merrietest,
negen voor de IBOP en zes hebben het sportpredicaat op zak.

Goedgekeurde zonen
Naast Grandorado TN en Grodino maakt ook
Highway M TN (mv.Chellano Z) als KWPNgoedgekeurde zoon goede reclame voor zijn

vader. Onder Patrick van der Schans won hij
twee wedstrijden van de KWPN Hengstencompetitie klasse L, waarin hij keer op keer
geroemd werd om zijn snelle reflexen, goede
techniek en atletisch vermogen. In het
verrichtingsonderzoek kreeg dit talent
83 punten. “Eldorado heeft nu drie zonen
goedgekeurd bij het KWPN en dat zijn stuk
voor stuk hele opvallende paarden. Hij drukt
echt zijn stempel op de fokkerij en dat is voor
ons als hengstenhouders de beste bevestiging.
Over zijn vader Clinton is ook altijd veel
gepraat, maar we kunnen nu toch wel concluderen dat ook hij een absolute topvererver is.
“Nu is de nieuwe generatie aan zet. Zoals het
nu lijkt worden hengsten als Eldorado van de
Zeshoek, Verdi en Zambesi onze nieuwe
topverervers. Eldorado geeft maat, formaat en
vermogen. Met zo’n hengst kan je de fokkerij
naar een hoger plan tillen, daar zijn wij van
overtuigd”, aldus Nijhof.

HENGSTEN

BELANGRIJKSTE PRESTATIES ELDORADO VAN
DE ZESHOEK

•

OPVALLENDE KWPN-GEREGISTREERDE
NAKOMELINGEN

• Grandorado TN (mv.Carolus II), KWPNgoedgekeurde hengst
• Grodino (mv.Celano), KWPN-goedgekeurde
hengst
• Highway M TN (mv.Chellano Z), KWPNgoedgekeurde hengst
• Fimca (mv.Jasper), ISP 1.40m
• Elrado (mv.Cash), ISP 1.40m
• Eriana (mv.Indoctro), ISP 1.40m
• Freestyler (mv.Faust Z), ISP 1.35m
• Fanya (mv.Voltaire), ISP 1.35m
• Eldorado Lady (mv.Cabrio van de Heffinck),
ISP 1.35m
• Ebriolita (mv.Concorde), ISP 1.35m
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