predikaathengsten

Emilion:

• tekst : Gemma jansen
• foto’s :	Jacob Melissen/Dirk Caremans

Still going strong
Met zijn 22 jaar is hij momenteel de
oudste hengst op de VDL-stud,
maar keurhengst Emilion verkeert
nog in een uitstekende conditie.
Naast zijn eigen roemrijke carrière
in de springring, tekent hij voor het
vaderschap van een opvallend groot
aantal zeer getalenteerde en
succesvolle springpaarden.
Daarnaast bracht Emilion twee
KWPN-goedgekeurde zonen en een
goedgekeurde kleinzoon. Niet zo
verwonderlijk, want Emilion is van
zowel vaders- als moederskant
een ultieme verzameling van
goede springgenen.

10

Jacob Melissen

Naast deze goede springgenen voert
Emilion via hengsten als Koridon xx, Cottage Son xx, Ladykiller xx en Lucky Boy xx
een hoge dosis Engels volbloed. Voor de
springsport worden vlugge en slimme paarden gevraagd en hiervoor is een flinke
dosis bloed onmisbaar. Emilion mag dan
op leeftijd zijn, maar zijn hoge percentage
volbloed maakt hem ook heden ten dage
tot een moderne hengst.
De donkerbruine Emilion met een stokmaat
van 1.70m is gefokt door Wiepke van de
Lageweg en, destijds zijn compagnon,
Bouke Lodewijks. Als vader staat de keurhengst Wellington te boek. Deze acht jaar
geleden overleden hengst werd gefokt bij
Peter Kamphof in Mastenbroek. In 1983

Emilion heeft een grote hoeveelheid succesvolle nakomelingen voortgebracht en verkeert
met zijn 22 jaar nog in blakende conditie.

was Wellington de reservekampioen van
het verrichtingsonderzoek. Wellington
leverde niet alleen succesvolle sportpaarden in zowel het springen als de dressuur,
maar ook fraaie en goed bewegende
keuringspaarden. Wellington’s moeder, de
keur preferente Patty (v.Lucky Boy xx)
schonk in haar leven aan 15 veulens het
leven. In 1986 was dat Elberton, een volle
broer van Wellington, die als driejarige

eveneens werd goedgekeurd. Patty raakte
min of meer per toeval bij oud-veehouder
Peter Kamphof verzeild: “Mijn zus is
getrouwd met Wiepke van de Lageweg en
toen ik een keer bij hen was, zei Wiepke:
‘moet jij niet een keer een paard?’ Wiepke
had net twee veulens gekocht en van één
zei hij dat het een heel goed veulen was en
dat was dus Patty. Eigenlijk leek het me wel
wat en ik ging akkoord. We hebben Patty
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Emilion behaalde met zijn ruiter Ulrich Kirchhoff veel fraaie sportsuccessen.

als driejarige gedekt met Legaat en vervolgens met een Engels volbloed. De derde
keer hebben we Nimmerdor gebruikt en
daarvan kwam Wellington. Dat was een
goed veulen. Wij verkopen alle hengstveulens als ze vijf maanden oud zijn en dus is
Wellington in Beers terecht gekomen. We
hebben nu nog twee volle zussen van
Wellington op stal staan: Lady en Nikita.
Daar hebben we een stel fijne paarden uit
gefokt.” Wellington’s vader Nimmerdor
hoeft eigenlijk geen betoog. Deze in 1972
geboren zoon van de Holsteiner hengst
Farn uit Ramona, een dochter van de
Engels volbloed en voormalig springpaard
Koridon xx, is van onschatbare waarde
geweest voor de Nederlandse springpaardenfokkerij. Hij heeft zelf met Albert Voorn
in het zadel internationaal gesprongen en

Glasgow presteert al jarenlang op het allerhoogste niveau en heeft enorm veel
gewonnen, waaronder diverse Grote Prijzen en wereldbekerwedstrijden met
Norman Dello Joio. Tevens werd hij uitgeroepen tot ‘USA horse of the Year’.

liet een groot aantal geweldig springende
nakomelingen na. Zijn zonen Ahorn, Hamilton, Heartbreaker, Hamlet, Wisconsin en
Zadok sprongen niet alleen internationaal,
maar waren eveneens goedgekeurd. In
1999 werd Nimmerdor uitgeroepen tot
‘Hengst van de Eeuw’. Vier jaar later overleed deze fantastische vererver op 31-jarige
leeftijd.

Ook van goede afkomst
De moeder van Emilion, Ramirha, behoort
tot Holsteinerstam 1298 en is eveneens van
goede komaf. Via vaderskant wordt het
minstens zo bekende bloed van Farnese bij
Emilion ingebracht. Ramirha’s moeder Fiance is een volle zus van de legendarische
Holsteiner hengst Lord. Ramirha is gefokt bij
Duitser Richard Hennings uit Tating. “We

kochten Ramirha’s moeder Fiance als
veulen. We wilden ons serieus toeleggen op
de fokkerij van sportpaarden en zochten
goed uitgangsmateriaal. Fiance kwam uit
een hele goede familie waar sport in verankerd zat. We hebben ruim tien jaar met haar
gefokt. In 1980 werd Ramirha geboren.
Omdat we nog een oudere volle zus van
haar hadden, besloten we Ramirha te verkopen. Als tweejarige is ze bij ons weggegaan,
maar toen was ze al zeer goed ontwikkeld
en kon extra bewegen.”
Ramirha kwam terecht bij de familie Van de
Lageweg in het Friese Beers. Zoon Wiebe-

Verrichting
Jacob Melissen

Dirk Caremans

Emilion ging als driejarige naar Ermelo voor het verrichtingsonderzoek. In het springen liet hij zien
over veel vermogen te beschikken, was steeds voorzichtig en sprong mooi naar boven. Buiten kijf
stond zijn bereidheid om mee te werken. Hij had dan ook geen enkele moeite met het werk. Deze
vriendelijke, eerlijke, goed gehumeurde, gehoorzame, maar soms ook een tikje brutale hengst
vertoonde een rustig stalgedrag. Op zijn eindlijst prijkten vier negens, te weten voor het onderdeel
springen onder het zadel, voor zijn karakter en stalgedrag en voor het trainingsrapport.
In 1991 liet Emilion zijn eerste veulens zien en naar aanleiding van de positieve afstammelingenrapportages in 1995 en 1999 bleef Emilion voor de KWPN-fokkerij gehandhaafd. In 2003 werd een
aantal oudere nakomelingen beoordeeld en op basis daarvan werd Emilion voor het leven goedgekeurd. Twee jaar eerder was Emilion al keur verklaard. Niet alleen vanwege zijn eigen prestaties,
maar ook vanwege het feit dat hij zonder abnormaal veel gedekt te hebben een aanzienlijk aantal
internationale springpaarden bracht. Voor de hengstenkeuringscommissie stond vast dat Emilion een
echte prestatievererver was en derhalve alle kansen in de fokkerij verdiende. Overigens deden de
dochters van Emilion het ook niet slecht op de keuring. Met het aantal ster- en keurmerries zat hij
eveneens duidelijk boven het landelijk gemiddelde.

VDL Emmerton (v.Emilion) met Jur Vrieling, zijn beste
paard momenteel en Nederlands Kampioen dit jaar.
IDS22 • 30 oktober 2008

IDS22_Emilion.indd 11

11

27-10-2008 10:04:49

Sportsuccessen Emilion
Jaar
1997

1996

Dirk Caremans

1995

VDL Empire (v.Emilion) werd met Niklas Arvidsson
onder meer kampioen bij de vierjarige springpaarden
in Nederland en winnaar van de zeven- en achtjarige
springpaarden in Scandinavië.

Yde weet zich haar nog goed te herinneren.
“Ze was twee jaar toen ze bij ons kwam en
afkomstig uit een heel goed nest. Het was
een grote en royaal ontwikkelde merrie die
goed kon lopen en springen. Haar eerste
veulen was een Nimmerdor. Vervolgens
hebben we haar gedekt met Zevenster.
Daar kwam Ditlena uit en haar hebben wij
als veulen verkocht.” Ditlena bleek later een
geweldige fokmerrie. De keur preferente

Plaatsing		
vierde 		
vijfde		
zesde		
tiende		
vierde		
negende		
elfde		
eerste		
tweede		
vijfde		
zesde		

prestatiemerrie leverde een aantal hele fijne
sportpaarden en is via Solena (v.Wellington)
de grootmoeder van de voor het Selle Francais goedgekeurde Vancouver D.M.L. Na
Ditlena werd Ramirha gedekt door Wellington, een weloverwogen keus volgens
Wiebe-Yde. “We hebben Wellington
gebruikt omdat we dachten dat hij aan een
veulen van Rahirma wat vlugheid en een
compacter model kon toevoegen.”
Genetica is een grillige materie, want het uit
de combinatie van Ramirha en Wellington
geboren veulen Emilion leek niet bepaald
op zijn vader of op zijn moeder, maar juist
wel veel op de volle broer van zijn grootmoeder van moederskant, Lord. Lord is één
van de belangrijkste Holsteinse verervers
en grootleverancier van internationale
toppers en hengsten. De vader van Lord is
de volbloed Ladykiller xx en aan moederzijde vloeit het bloed van Cottage Son xx
door de aderen van de beroemde hengst.
Lord is ook de vader van de Olympische

Ruiter
Ulrich Kirchhoff
Ulrich Kirchhoff
Ulrich Kirchhoff
Ulrich Kirchhoff
Ulrich Kirchhoff
Ulrich Kirchhoff
Ulrich Kirchhoff
Ulrich Kirchhoff
Ulrich Kirchhoff
Ulrich Kirchhoff
Ulrich Kirchhoff

dressuurpaarden Larius en Lucky Lord die
voor Nederland en Frankrijk uitkwamen. Hij
bracht 78 goedgekeurde zonen zijn afstammelingen wonnen meer dan 2.25 miljoen
euro over de hele wereld.

Emilion
Wiebe-Yde: “Nadat Emilion geboren was,
hebben we weinig geluk met de merrie
gehad. Ze kreeg een keer een tweeling en
bleef een paar jaar gust. In 1997 heeft ze
nog een keer een veulen gekregen, deze
Philread VDL was een volle broer van Emilion en hem hebben we als driejarige naar
Chili verkocht. Daar springt hij verdienstelijk
en wordt volop ingezet als dekhengst. Na
Philread was Ramirha al op leeftijd en werd
ze helaas niet meer drachtig.”
Emilion is in Beers geboren en groeide daar
probleemloos op. Hij was van meet af aan
opvallend. Deels vanwege zijn sterke gelijkenis met Lord en deels vanwege zijn
plezierige karakter. Wiebe Yde: “Emilion

Dirk Caremans

Dirk Caremans

Internationaal springpaard Enorm (v.Emilion) met Stein Endresen.
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Concours			
Nations Cup Dublin		
Nations Cup Rotterdam
Wereldbeker Aarhus		
Grote Prijs Hannover		
Grote Prijs Valkenswaard
Grote Prijs Dortmund		
Wereldbeker Geneve		
Wereldbeker Millstreet
Grote Prijs Donaueschingen
Grote Prijs Londen		
Grote Prijs Leeuwarden

VDL Sarantos is een KWPN-goedgekeurde zoon van Emilion. Hij won afgelopen
januari de Grote Prijs van Jumping Amsterdam met Gert Jan Bruggink en is nu in
Frankrijk succesvol bij de junioren.
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Miss Montana (v.Emilion) zette met Emiel Tacken in
2001 de Grand Prix in Wiesbaden en Den Haag op haar
naam en werd in 2004 Nederlands Kampioen.

Karina (v.Emilion) won met Robert Withaker op
spectaculaire wijze de Derby op het vijf sterren CSIO
in Lummen.

op de tribune te zitten, maar bij de Wereldbekerwedstrijd in Millstreet waar Emilion
met Ulrich Kirchhoff op een geweldige wijze
eerste werd, waren we er wel. Dat was
grandioos om mee te maken en al ben ik
dan een nuchtere Fries, dat doet toch wel
wat met je.”
Jur Vrieling werd dit jaar met Emmerton
Nederlands Kampioen bij de senioren.
Daarnaast behaalden ze eerder al goede
klasseringen in Grote Prijzen waaronder
derde in Zuidlaren, derde in Zwolle, vijfde in

Dinard, zesde in Gijon en zesde in Drammen. Emmerton was ook het beste paard
op het CSI van Bourg en Bresse, waar hij
een 1.50m-rubriek won en tiende werd in
de Grote Prijs. Jur Vrieling heeft ook diverse
andere nakomelingen van Emilion gereden,
waaronder Edminton en VDL Sarantos.
Over VDL Emmerton vertelt hij: “Hij is mijn
beste paard. Ik hoop dat ik hem nog een
hele poos kan rijden. Samen met Emmerton ben ik Nederlands Kampioen geworden
dit jaar, dat was natuurlijk een hoogtepunt.

Emilion heeft in zijn tijd bij hengstenstation Jespers veel bij onze zuiderburen
gedekt. Ukinda staat geregistreerd als Belgisch Warmbloedpaard dat met haar vaste
ruiter Hugo Simon er vaak bovenaan bij rijdt. Dit jaar won deze combinatie de Grand
Prix van Wenen en Leipzig.

Jacob Melissen

Jacob Melissen

was een aparte. Ik herinner me nog dat we
hem als tweejarige wel eens lieten vrij
springen. Als je hoger aan het bouwen was,
dan kwam hij er met zijn neus bovenop
staan en als je klaar was en je klapte met je
handen, sprong hij bijna vanzelf en met
gemak over de hindernis. Dat heeft hij
doorgegeven aan zijn nakomelingen, die
willen allemaal graag springen en dat
kunnen ze ook zonder uitzondering allemaal goed. We zijn hier gek met Emilion. Hij
wilde altijd werken en was op de goede
manier brutaal en dat geeft hij door. We
hebben hier een hele koppel jonge nakomelingen van hem onder het zadel en een
aantal fokmerries. Daar zijn we zuinig op.
Hij heeft ook nogal wat merries in België
gedekt, vooral in de tijd dat hij op het station van Adrie Jespers stond en via Keros.
En ook in België heeft hij veel goeds
gedaan. In Nederland zijn van hem Sarantos en Empire goedgekeurd. Empire is nu
negen en heeft dit jaar in vier grote landenwedstrijden mee gesprongen. Hij was daarin drie keer dubbel nul en dat is natuurlijk
heel goed. Jur Vrieling rijdt Emmerton. Hij is
goedgekeurd bij het Zweedse stamboek.
Vorig jaar was een dochter van Emmerton
kampioen bij de vierjarige springpaarden en
dit jaar weer. De verrichtingskampioen in
Zweden dit jaar was een zoon van hem.
Misschien bieden we Emmerton nog wel
een keer bij het KWPN aan. De kwaliteit
van de nakomelingen van Emilion is inmiddels wel bewezen, maar hij kon zelf ook
geweldig springen. We hebben niet de tijd
om bij iedere wedstrijd van onze hengsten

De keurmerrie Wheretogo (v.Emilion) op de CK in Gorredijk in 2007 waar ze voorlopig keur werd verklaard. Ze liep daarnaast een zeer goede IBOP met een score
van 83,5 punten.
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Vererving

Sefana (v.Emilion) tobde vorig jaar met een blessure maar
kwam weer helemaal terug en won met Mark Armstrong
afgelopen zomer in Hickstead de Derby Trophy.

Tomboy (v.Emilion) is één van de ‘coming stars’ van
Erik van de Vleuten en werd recent zesde in de Grand
Prix van Humlikon.

En ook in de Grote Prijzen heeft hij dit jaar
vooraan meegedraaid. Ik ben erg blij met
hem. Voor de handel heb ik nog meerdere
Emilions gereden. Opvallend bij alle nakomelingen van Emilion is hun enorme werkwilligheid. Daarnaast hebben ze een goed
en eerlijk karakter en blijven koel in hun
hoofd. Al zijn kinderen hebben bij het springen de klap erin. Het zijn stuk voor stuk
nuchtere paarden met veel vermogen en
daarbij heel voorzichtig. Eigenlijk hebben ze
alles wat een goed springpaard hebben

moet. Om te rijden zijn ze ook heel fijn; ze
hebben een extra galop, waardoor je lekker
kunt zitten, en doorgaans een hele fijne
mond. Volgens mij worden de meeste
Emilions tot op het hoogste niveau gewoon
gereden op een watertrens. Ook al zou ik
het willen, ik kan eigenlijk niets negatiefs
over ze bedenken. Emmerton is goedgekeurd voor het Zweedse stamboek en zijn
nakomelingen daar lijken goed. Zelf heb
recent een enter gekocht, een merrie van
Emilion uit een Mr. Blue-moeder. Het duurt

De fokkerij van de keurhengst Emilion kenmerkt
zich door de vererving van springkwaliteiten en
ook het aantal nakomelingen met een exterieurpredikaat varieert van gemiddeld tot daarboven.
Van zijn 213 stamboekingeschreven dochters
zijn er 55 ster, 18 keur, 14 elite en zeven preferent. Emilion heeft in totaal 1623 dekkingen op
zijn naam staan tot en met het jaar 2007. Van de
38 aangeboden hengsten werden er twaalf ster,
tien mochten er naar de tweede bezichtiging en
uiteindelijk werden er twee, Empire en Sarantos,
goedgekeurd voor de dekdienst. De oudste
nakomelingen van Emilion in de sport zijn inmiddels tien jaar en ouder en zij zorgen voor de
hoge sportindex van de hengst. Arie Hamoen,
voorzitter van de hengstenkeuringscommissie:
“Emilion heeft met 93% een bijzonder betrouwbare springindex van 145 en dat ligt ver boven
het gemiddelde. Hij geeft zeer zeker een goed
springpaard. Op correct gebouwde merries met
een goede bovenlijn past hij extra.”

nog een poos voordat zij iets kan laten zien
en ik wil niet op de zaken vooruit lopen,
maar ik ben heel blij met haar!”

Hoogste niveau
Emilion sprong met Ulrich Kirchhoff op het
hoogste niveau en heeft, naast die van zijn
kinderen, zelf ook een indrukwekkende
lijst van sportresultaten gerealiseerd. Zo
won hij de Wereldbekerwedstrijd te Millstreet en de Grote Prijs van Valkenswaard.
Hij was tweede in de Grote Prijs van

Succesvolle nakomelingen op een rijtje
Internationale springpaarden:
-Edminton Z (voorheen Libido uit Colette keur pref van Nimmerdor)
-Enorm (uit Elwinda ster van Purioso)
-Fritzy (voorheen Jerom uit Femke P van Voltaire)
-Glasgow (voorheen Justin ster uit Dorinda prest van Tangelo xx))
-Imon (uit Erna ster prestatie van Triton)
-Irissa (uit Flora van Saros xx)
-Jalandria elite (uit Falandria ster pref prest van Zeus)
-Janouche (voorheen Flexpower’s Janouche uit Minouche van Amor)
-Jaranka (uit Faranka ster van Ulft)
-Jashar (uit Askara van I.Furst Ferdinand Z)
-Jemilion D (uit Vera keur pref van Apple King xx)
-Jikki (uit Faniki van Bernstein)
-Jilou (uit Filou keur van Nimmerdor)
-Juwel (voorheen Julia uit Carina elite pref prest sport van Ubis)
-Karina elite pref (uit Fodea keur pref van Nabuur)
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-Kelion (uit Elodie keur van Lorenz)
-Lalique ster (voorheen Issedy uit Cina van Afrikaner xx)
-Lanzo (uit Dientje van Vico)
-Lely VDL keur (uit Aziemieka pref prest van Silvano)
-Lemillion (uit Hilmia van Sit This One Out xx)
-Leopold (uit Wisa ster van Willow Cratic xx)
-Lundi (uit Gambler ster van Bonheur)
-Made in Margot (uit Monaventur van Jouventur xx)
-Merlijn (uit Icarla L prok van Bernstein)
-Mirjam (uit Elsaerna van Samber)
-Miss Montana ster (voorheen Jarida uit Varida ster prest van Abgar xx)
-Mivenno (uit Ivemmie ster pref Pele)
-Nantes keur (voorheen VDL Nantes uit Inzell keur van Athlet Z)
-Nieuw Delhi (uit Elmeta Utopia ster van Jasper)
-Nordico (uit Jaranda keur van Dillenburg)
-Pippi (uit Zenny prest van Almé Z)
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Snai Seldana (v.Emilion) werd met Natale Chiaudani recent nog vierde in de Grote
Prijs van Palermo.

Donaueschingen, vijfde in de Grote Prijs
van London, zesde in de Wereldbekerwedstrijd in Aarhus en met het Duitse landenteam werd hij vierde in Dublin en Rotterdam en tweede in Bremen. Een compleet
overzicht van de eigen sportprestaties van
Emilion wordt getoond in het kader
‘Sportsuccessen Emilion’ op pagina 12.
Topruiter Ulrich Kirchhoff bewaart hele
goede herinneringen aan Emilion: “Ik heb
Emilion tweeënhalf jaar op stal gehad en
alleen maar genoten van dat paard. Hij
had alle kwaliteiten die een goed springpaard nodig heeft. Voordat hij bij mij kwam
had het al het nodige goeds laten zien in
de hengstencompetitie en liep hij
1.40-parcoursen. Toen familie Van de

Emilion-dochter Zoklahoma VDL liep in 2007 mee in de Nationale Merriekeuring
waar ze als vijfde geplaatst werd in haar groep.

Lageweg vroeg of ik hem wilde rijden, heb
ik hem meteen meegenomen naar
Bremen en Oslo. Daar stonden fikse
parcoursen, maar hij werd meteen
geplaatst. Emilion had een superkarakter
voor de sport. Hij was nergens bang voor,
hoe zwaar of hoe moeilijk het ook stond.
De sloot in Aken is berucht, daar stoppen
behoorlijk wat paarden op. Emilion deed
hem de eerste keer maar zo. Hij was
ideaal om mee te nemen: superbraaf
tussen de andere paarden op concours,
rustig aan de hand, in de stal en op de
vrachtwagen. Maar hij was wel slim, want
als hij merkte dat een groom hem niet de
baas was, dan speelde hij met ze. Hij was
een paard dat respect had voor een

-Primeur S (uit Juventafee keur sport van Farmer)
-Sefana (uit Diana pref van Zeus)
-Snai Seldana (uit Eldana van Almé Star)
-South Dakota S (uit Kentucky-S ster pref van Equador)
-Sill (uit Gulanda keur van Zeno)
-Silvy (uit Hippy elite pref prest van Kaiserstern xx)
-Tomboy (voorheen Sacha uit Nacha van Ahorn)
-Ukinda (uit Olina II van Hof ter Heide van Satanas des Vaux)
-Uno (uit Mellody van Legaat)
-Utopia (Pomina van Waaroost van Gottwald)
-VDL Emmerton (voorheen Raldolala uit Lersinaa keur pref van Nimmerdor)
-VDL Empire (voorheen Secret Pride uit Jorlanda van Lord Carlando)
-VDL Lotus Excell (uit Diave keur van Cantus)
-VDL Sarantos (uit Haroom T ster van Larome)

goede ruiter, maar ook wel respect terug
vroeg. Uiteindelijk kreeg hij een kleine
blessure aan de kogel en moest hij meer
dekken. Toen hebben we besloten dat het
goed was zo. Mijn mooiste herinnering
aan hem is de overwinning in Millstreet,
daar hebben we de Wereldbeker gewonnen. Zoals hij daar sprong, met zoveel
inzet en karakter, geweldig dat je dat als
ruiter mee mag maken. Ik heb hem
behoorlijk gemist toen hij weg was en niet
eens alleen omdat ik een geweldig springpaard moest missen, maar ook om
simpelweg op het concoursterrein met
hem te rijden. Hij was namelijk een plaatje
om te zien, met een prachtige, grote hals
en felle ogen. Hij viel gewoon altijd op.”

Van het keuringsterrein (elitemerries):
-Jalandria elite sport (uit ster pref prest van Zeus)
-Jarones elite pref prest (uit Barones keur pref prest van Lucky Boy xx)
-Juleva elite sport (uit Uleva keur pref Lucky Boy xx)
-Karina elite pref sport (uit Fodea keur pref Nabuur)
-Lelion B elite sport (uit Example ster pref prest van Wellington)
-Nemilia ID elite sport (uit Torette ster pref prest van Komeet)
-Reggea elite sport (uit Mariska keur sport van Indorado)
-Remilia elite (uit Evita keur van Cor de la Bryere)
-Selkana elite (uit Elkana keur prest van Wolfgang)
-Silvy elite sport (uit Hippy elite pref prest van Kaiserstern xx)
-Tamara elite (uit Infora keur pref van Landlord Z)
-Trojka DML elite Kampioen CK Friesland 2003 (uit Mary Gold elite van Indoctro)
-U Capitola S elite (uit Pracht-S elite sport pref van Corland)
-Urette elite (uit Orette van Ircolando)
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