GOEDGEKEURD

HENGSTEN

Dominante vererver
Eldorado van de
Zeshoek maakt naam
Sinds begin dit jaar maakt krachtpatser Eldorado van de Zeshoek
furore op het hoogste niveau met Willem Greve. Het duo nam al
succesvol deel aan Grand Prix- en Nations Cup-wedstrijden en
daarnaast krijgt de elfjarige Clinton-zoon meer en meer voet aan de
grond als vererver. Nakomelingen zoals zijn goedgekeurde zonen
Grodino en Grandorado TN en recent Isah Cup-winnaar Feestje B
laten zien dat Eldorado zijn grote kwaliteiten weet door te geven.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS E.A.

Henk Nijhof:

“Eldorado van de
Zeshoek bewijst
zich in de sport
op het hoogste
niveau en lijkt
een eersteklas
vererver.”

E

ldorado van de Zeshoek werd op 22
juni 2004 geboren bij de Belgische
fokker Paul Merckx. Moeder Bijou Orai
(v.Toulon) presteert al jarenlang met
diverse ruiters in de internationale sport en
springt nu op Grand Prix-niveau met Fransman
Olivier Perreau. Zo kwam het duo in juni dit jaar
met vier strafpunten over de finish in de
1.60m-Grand Prix van CSI3* Lons le Saunier.
Ook van vaderskant krijgt Eldorado eersteklas
springgenen mee. Want naast een uitstekende
carrière op het hoogste niveau, met brons op de
Olympische Spelen, is vader Clinton geslaagd als
vererver mede dankzij producten als Cornet
Obolensky en Via Volo.

Veelbesproken start
De interessante pedigree en zijn imposante
voorkomen trokken de aandacht van Henk Nijhof
Sr., die de hengst destijds bij ruiter Walter Lelie
aantrof op stal. Henk Nijhof Jr.: “Hij was op dat
moment nog in eigendom van de fokker en was
in de tweede fase van de BWP-hengstenkeuring
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uitgeroepen tot kampioen. Hij was bij de fokker
klaargemaakt voor de derde fase maar dat pakte
niet helemaal uit zoals gewenst, waardoor hij
uiteindelijk niet werd goedgekeurd bij het BWP.
Dat zorgde meteen voor een hoop praatjes over
het karakter van Eldorado, maar het was een
samenloop van omstandigheden. De fokker heeft
hem toen bij Walter Lelie gezet ter voorbereiding
op de derde fase als vierjarige. Nadat mijn vader
hem had gezien bij Walter Lelie, ben ik met Kees
van den Oetelaar gaan kijken. Wij waren ook
gelijk overtuigd van zijn kwaliteiten en hebben
hem toen aangeschaft. Vervolgens doorliep hij de
derde fase met succes en werd hij goedgekeurd bij
het BWP.” De Nederlandse hengstenhouders
brachten Eldorado van de Zeshoek vervolgens bij
Rob de Bruijn en in het daaropvolgende najaar
kwam de vierjarige Clinton-zoon onder de hoede
van Nijhofs stalruiter Hanno Ellermann.

Goedkeuring
Als vijfjarige is Eldorado van de Zeshoek
aangeboden bij het KWPN en in het voorjaar

Met zijn goede
prestaties op Grand
Prix-niveau springt
springkanon
Eldorado van de
Zeshoek zich met
Willem Greve ‘in
the picture’. Ook
als fokhengst
bewijst hij zijn
grote waarde.

HENGSTEN

IDS17 • 28 augustus 2015

23

GOEDGEKEURD
1

2

HENGSTEN

van 2010 legde hij als zesjarige met veel succes
het verkorte onderzoek af. Met een topscore van
87,5 punten sprong Eldorado zich flink in de
kijker bij de fokkers, zo kreeg hij negens 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
onbegrensd vermogen, springt met goede
manieren en is zeker voor zo’n groot paard vlug
genoeg. Hij past goed bij wat kleinere, bloederige merries waarvan we er hier in Nederland
relatief veel hebben. Eldorado heeft zelf veel
maat en vermogen, en komt ook uit een royale
moeder die op het hoogste niveau presteert.
Sinds hij is goedgekeurd bij het KWPN heeft hij

Cor de la Bryère
Corrado I
Soleil
Clinton
Masetto
Urte I
Ohra
Eldorado van de Zeshoek
Heartbreaker
Toulon

preferent

Nikita
Bijou Orai
Calypso III
Ramourai
Nimfe
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altijd goed in de belangstelling gestaan bij de
fokkers”, vertelt Henk Nijhof Jr. “Het is wel een
wat brutale hengst en daarmee maakt hij het
zichzelf niet altijd even makkelijk onder het
zadel. Thuis springt hij altijd heel voorzichtig,
dat is ook een eigenschap die hij vererft, maar
op concours maakt hij zich soms wat sterk en is
hij wat afgeleid waardoor er een foutje kan
ontstaan. Wij hebben de lat hoog liggen en
daardoor vergelijken we hem al snel met een
hengst als Verdi, die wat beter geconcentreerd
op zijn werk is en constanter presteert. Maar
met zijn goede resultaten, zeker van de laatste
tijd, doet Eldorado ook al met de besten mee.”
Met Hanno Ellermann deed Eldorado van de
Zeshoek gelijk al goede zaken in de hengstencompetities en op het WK in Lanaken. Na het
eerste vertrek van Ellermann, kwam de Clintonzoon korte tijd onder het zadel bij Jeroen
Dubbeldam met wie hij onder meer tweede werd
in de VION-Cup voor zevenjarigen. “Daarna
kwam Hanno toch weer terug bij ons op stal en
wilde hij graag Eldorado weer terug, dus daar
hebben we mee ingestemd. Ze hebben vorig jaar
goede prestaties geleverd en zaten drie keer in
de top 3 van 1.50m-proeven op driesterrenniveau: in Polen, Slowakije en België. Nadat
Hanno eind vorig jaar aangaf toch voor zichzelf
te willen beginnen in zijn thuisland, heb ik
contact opgenomen met Willem Greve. Het
verschil is dat een hengst onder een Nederlandse ruiter gelijk meer in beeld is bij de fokkers, en
Willem heeft meer kansen op de grotere
concoursen. Ze hebben dit jaar al een aantal
goede prestaties geleverd, zo realiseerden ze al
een mooie foutloze tweede ronde in de Nations
Cup-wedstrijd in Lummen aan het begin van het
buitenseizoen.”
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Voor Willem Greve heeft de komst van Eldorado
goed uitgepakt. “Hanno heeft hem goed opgeleid,
maar hij had een beetje de pech dat hij als ruiter
uit Estland niet op alle mooie concoursen mocht
rijden. De hengst had de reputatie dat hij niet de
makkelijkste was. Het is natuurlijk ook een grote
beer, maar hij gaf me meteen een goed gevoel. Je
moet hem zien als een robuuste stoere kerel in de
kroeg, die kan je beter een biertje geven dan er
mee op de vuist gaan. Je moet hem positief
benaderen, want winnen van hem kan je het
nooit. Zo’n paard moet het spelletje met je mee
gaan doen, daar draait het om. Het springen hoef
je Eldorado écht niet te leren, het is een natuurtalent, het is alleen belangrijk hem op de goede
manier te motiveren om voor je aan het werk te
gaan. Voor mij is zo’n paard een geweldige
aanvulling naast Carambole. Hij is als tweede
paard zeker zo belangrijk”, vertelt Willem Greve.
“Eldorado heeft ongelooflijk veel vermogen, hij
doet voor een 1.60m-parcours net zoveel moeite
als de meeste paarden al in het L. En hij is ook
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zeker niet onvoorzichtig. We hebben al een paar
mooie prestaties geleverd, tot en met Nations
Cup-wedstrijden aan toe, en ik hoop hem nog een
tijd te mogen rijden.” Op het programma staan
dit seizoen onder meer de concoursen van
Treffen en Calgary. Ook de eerste ervaringen met
Eldorado van de Zeshoek als vererver bevallen
topruiter Greve. “Hij maakt springpaarden, dat is
duidelijk. Uit de beetje scherpe merries, komen
overal goede Eldorado’s bovendrijven.”

Zonen
Begin mei kocht Willem Greve de helft van een
van de twee bij het KWPN goedgekeurde zonen;
de zeer getalenteerde Grandorado TN (uit
VERERVING ELDORADO VAN DE ZESHOEK

Op de springindex staat Eldorado van de
Zeshoek genoteerd met een hoge score van
147, bij een betrouwbaarheid van 80 procent.
Voor de vererving van exterieur scoort hij
gemiddeld (103), en dat geldt ook voor het
vrijbewegen (102). Voor het vrijspringen scoort
hij sterk bovengemiddeld (108). Eldorado van
de Zeshoek vererft duidelijk springaanleg, en
dat begint al bij de galoppade. Daarvoor scoren
zijn nakomelingen goed. Ze galopperen met
ruimte (95), veel afdruk (93) en veel balans
(93). Bij het springen valt de afdrukrichting
positief op, zo springen zijn nakomelingen
duidelijk naar boven (93). Ze springen met een
zeer gevouwen voorbeen (85), veel vermogen
(92), souplesse (95) en een duidelijke mate van
voorzichtigheid (96). Het volledige genetische
profiel van Eldorado van de Zeshoek is terug te
vinden in de online KWPN Hengstendatabase.
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Robuuste kerel

1. Uit zijn eerste
KWPN-jaargang kreeg
Eldorado de genetisch
interessante en zeer
getalenteerde zoon
Grandorado TN
goedgekeurd, die als
verrichtingstopper met
85,5 punten werd
ingeschreven.
2. Tijdens de KWPN
Kampioenschappen een
paar weken geleden
werd deze dochter van
Eldorado vierde in de
finale bij de driejarige
merries.
3. Ook de goedgekeurde
hengst Grodino komt uit
Eldorado’s eerste
KWPN-jaargang. Op de
hengstenkeuring werd
hij knap derde, om
vervolgens 84 punten te
verdienen in het
verrichtingsonderzoek.
4. Een absolute
uitschieter in de
merrietest bleek deze
Funiki TN, die met 87,5
punten slaagde.
Vervolgens won ze vorig
jaar bij de vierjarigen in
Etten-Leur met Zoï
Snels en later boekte ze
succes onder Vincent
Geerink.
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Complete fokhengst
Ook op keuringen en in merrietesten vallen
de nazaten van Eldorado van de Zeshoek

positief op. Zo deed dochter Funiki TN (uit
Runiki ster v.Lancelot, fokker H. Hartlief uit
Peize) uitstekende zaken door 87,5 punten te
scoren in de merrietest. Als vierjarige won zij
onder Zoï Snels de vierjarigenrubriek op
Jumping Etten-Leur en dit jaar sprong ze zich
met Vincent Geerink naar de eerste en tweede
plek bij de vijfjarigen op het internationale
concours in Bonheiden. Tot algemeen kampioene in de springrichting op de Centrale
Keuring van Noord-Brabant werd dit jaar de
vierjarige Gloria (Eldorado van de Zeshoek uit
Whisper vb v.Oklund, fokker U.O. Ebbens uit
Alphen) uitgeroepen en Eldorado bracht al
tientallen predicaatmerries. In de Isah Cup
viel onder meer de Eldorado-zoon Feestje B
(uit Vera Linn B vb v.Kojak, fokker mts. G. en
G.F. Brinkman uit Zutphen) positief op.
Onder Björn Egberink sprong de vermogende ruin naar de koppositie in de tussenstand na twee onderdelen en had hij wat
pech in de finale.

Sterke vererver
Met reeds twee opvallende goedgekeurde
zonen uit zijn eerste jaargang, diverse keurings- en aanlegtesttoppers en goede eigen
prestaties op het allerhoogste niveau laat
Eldorado van de Zeshoek zien van goeden
huize te komen. Het gezegde ‘van een springpaard komt een springpaard’ is hier volledig
van toepassing. Met zijn eerste zeer positieve
fokkerijresultaten laat de Grand Prix-springende hengst Eldorado van de Zeshoek, zelf het
product van twee Grand Prix-springende
ouders, zien voor zowel de sport als fokkerij
van grote waarde te zijn.
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Charmieque elite IBOP-spr EPTM-spr sport-spr
v.Carolus II, fokker M. Rietberg uit Holten).
Vorig najaar kwam deze interessante hengst als
verrichtingstopper naar voren dankzij de
topscore van 85,5 punten. In het voorjaar
maakte Eldorado’s zoon Grodino (uit Sorina stb
PROK v.Celano, fokker J. van Loon uit Valkenswaard) al veel indruk in het verrichtingsonderzoek, waarna hij werd ingeschreven met 84
punten. Op de hengstenkeuring in Den Bosch
had deze zeer atletische schimmelhengst zich op
de derde plek mogen opstellen in de kampioenskeuring. “Beide hengsten komen uit de eerste
KWPN-jaargang van Eldorado. In de eerste
bezichtiging kwamen toen op de eerste dag een
heel stel zonen van Eldorado in de baan en daar
had de hengstenkeuringscommissie toch wel
veel kritiek op. Van de 15 zonen mochten er
maar drie door, waaronder onze Grandorado
waarvan wij veel verwachtingen hadden. In de
media werd er gelijk negatief geschreven over
Eldorado en dat is wel eens jammer, want op de
nakeuring kwamen er toen nog twee goede
Eldorado’s bij, waaronder Grodino. Een oordeel
is snel geveld, maar gelukkig laat hij zien een
goede fokhengst te zijn”, stelt Nijhof. “Zo waren
zes van de 24 paarden in de finale van het
vrijspringen in Saasveld nakomelingen van
Eldorado, heeft hij al de kampioenshengst bij
het SBS gebracht en liep er vorig jaar al een
nazaat in de finale van de vijfjarigen op het WK
in Lanaken, die uit een hele kleine Belgische
jaargang komt”, aldus Henk Nijhof.

5. Een van de opvallende
nakomelingen van
Eldorado in de Isah Cup
was deze vijfjarige
Feestje B, die onder
Björn Egberink na de
eerste twee onderdelen
aan de leiding ging.
6. Op de Centrale
Keuring in Brabant
werd dit jaar de
vierjarige Eldorado van
de Zeshoek-dochter
Gloria uitgeroepen tot
algemeen kampioene in
de springrichting.

Willem Greve:

“Eldorado
springt een
1.60m-proef
alsof er een
L-parcoursje
staat.”
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