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Keurhengst
Florencio
Nakomelingen nemen stokje over
HENGSTEN

Florencio kreeg dit jaar het felbegeerde keurpredicaat toegekend, op
basis van zijn fokkerijresultaten. Verschillende nakomelingen van de
tweevoudig wereldkampioen jonge paarden evenaren inmiddels hun
vader in de sport. Weliswaar niet in de jonge paardenrubrieken,
maar wel op het hoogste niveau.
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“H

Henk Nijhof jr.:

“Twee keer
wereldkampioen
bij de jonge paarden, het aantal
paarden dat hem
dat na heeft
gedaan, is op één
hand te tellen.
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et keurpredicaat is voor ons
een mooie bevestiging van de
fokkerijkwaliteiten van
Florencio. Zo’n predicaat
komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, in die
zin, dat we zelf ook al zagen dat de hengst goede
dingen doet in de fokkerij. Maar op het moment
dat het keurpredicaat toegekend wordt, is dat
altijd een mooie erkenning, en we zijn er dan
ook beslist blij mee”, vertelt Henk Nijhof jr.

Showbink
Het ging Florencio niet altijd voor de wind. Als
veulen werd hij geboren bij fokkers Lang & Lang
uit het Duitse Kamen als zoon van Florestan I uit
een echte bloedmerrie van de in Hannover
veelvuldig ingezette Weltmeyer. Via Frank van
Dijk uit Lier kwam hij in handen van Eugene
Reessink. Niet lang daarna kocht Henk Nijhof de
helft van Reessink over. Als tweejarige werd
Florencio voorgesteld op de KWPN Hengstenkeuring, maar hij werd niet aangewezen. “Dat was
niet helemaal verwonderlijk. Hij was nog enorm
jeugdig en miste op die leeftijd wat kracht. Hij is
uiteindelijk via een omweg bij het KWPN
goedgekeurd”, blikt Nijhof jr. terug. In eerste
instantie werd Florencio goedgekeurd bij andere
stamboeken. “Dankzij zijn goedkeuring bij andere

stamboeken, kon hij toen wel al de nodige
merries dekken. Als sportpaard ontwikkelde
Florencio zich bij Hans Peter Minderhoud zo
ontzettend goed, dat hij twee keer achter elkaar
wereldkampioen werd bij de jonge paarden. Een
bijzondere prestatie, het aantal paarden dat hem
dat na heeft gedaan, is op één hand te tellen. Na
zijn eerste WK-titel werd hij ook bij het KWPN
aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, dat
hij met een goed resultaat afrondde, waarna hij
ingeschreven werd in het stamboek.” De dressuurpaardenliefhebbers die al wat langer
meegaan herinneren zich ongetwijfeld de stoere
Florencio met Hans Peter Minderhoud nog. Een
hengst die gemaakt leek voor de dressuurpiste,
en zich met de oortjes naar voren altijd van zijn
beste kant liet zien. Een echte showbink, die met
veel bravoure door de baan ging.

Grand Prix
Toch was er vooral in het begin een twistpunt
rondom deze hengst. Dat had betrekking op de
ruimte in de bewegingen van Florencio. Een
opvallende eigenschap, waarmee in Verden de
harten van de jury’s werden veroverd, maar op de
Nederlandse evenementen lager gescoord werd.
Vooral de ruime stap was een onderdeel van
discussie. Henk Nijhof jr.: “Na zijn eerste WK-titel
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Henk Nijhof jr.:

“Florencio geeft
geen hele
moeilijke paarden, maar ze
zijn wel sensibel
genoeg om op
een plezierige
manier mee te
kunnen werken.”

verstomde de discussie. Hij heeft toen bijvoorbeeld de hengstencompetitie en twee keer de
VHO Trofee gewonnen. Tot op Lichte Tourniveau was Florencio bijzonder succesvol.
Internationaal won hij Lichte Tour-rubrieken in
Aken en Rotterdam. Voor de Grand Prix, waar het
op meer verzameling aankomt, was hij wat in het
nadeel met zijn grote bewegingen. Door zijn
grote gallopade was de baan te kort in de series
changementen, en doordat hij groot stapte was
het piafferen moeilijker. In de training liep hij
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World Cup I

trouwens alle oefeningen van de Grand Prix.
Maar Hans Peter is geen ruiter, die voor 66% van
huis af gaat, die rijdt alleen de ring binnen als hij
richting de kaderscores kan rijden. Daarom
hebben we toen besloten hem terug te trekken
uit de sport, en hem verder voor de fokkerij in te
zetten.” In de fokkerij lijkt hij wel Grand Prixpaarden te brengen. Wat dat betreft nemen
Florencio’s nakomelingen het stokje vanaf de
Lichte Tour over, en maken het karwei af in de
Grand Prix. Van zijn oudste nakomelingen zijn er
inmiddels vier op het hoogste niveau geklasseerd.
Internationaal zijn dit Zandor HD (uit Nancy
prest ster van Amulet, fokker J.B.F. Hemmink uit
Delden, amazone Laura Wharton) en Florenciano
(uit Lundi keur sport dres van Havidoff, fokker
H. van den Brink uit Stroe, ruiter Hubertus
Schmidt). En daarnaast rijdt Kim Schmidt haar
door Van Casteren en B. Bruggers uit Oss gefokte
Apart (uit Tattva Nyke ster van Jazz) nationaal
op het hoogste niveau. De vierde nakomeling die
op het hoogste niveau loopt is niet KWPN-geregisteerd. Deze Elfenfeuer komt uit een moeder
van Sultan-zoon Sion. “Het is mooi om te zien
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HET LEVENSVERHAAL

In dit artikel gaan we kort in op het levensverhaal van Florencio. Wilt u de totale levensloop
nog eens lezen? In IDS 13 van 2012 werd dit in
het verhaal met als titel ‘Florencio van
wereldkampioen tot fokhengst’ uitvoerig
beschreven. U kunt dit verhaal ook vinden in
het artikelenarchief op www.kwpn.nl.

3

4

Inmiddels lopen meer dan 20 nakomelingen van
Florencio nationaal (ZZ-Z of hoger). Een
opvallende nakomeling is bijvoorbeeld Charmeur.
De eerste en tot nu toe enige goedgekeurde zoon
van Florencio. Deze hengst, die gefokt werd bij
wijlen Huub en Tiny van Helvoirt uit Rosmalen,
was als jong paard uitermate succesvol met
Emmelie Scholtens. Hij won twee keer de Pavo
Cup en werd uitgezonden naar het WK in Verden.
Daar bleek hij net te veel hengst, wat spanning
opleverde, en daarmee was de kans op een hoge
klassering direct verkeken. Inmiddels heeft
Madeleine Witte de teugels van de stoere
voshengst over genomen. Zij reed Charmeur het
afgelopen jaar in de hengstencompetitie, en start
hem op dit moment succesvol in de Lichte Tour.
De imponerende Charmeur was direct na zijn
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1. Charmeur is de eerste
goedgekeurde zoon van
Florencio en was als
jong paard uitermate
succesvol met Emmelie
Scholtens.
2. Firestone (v.Johnson)
is een van de twee
goedgekeurde hengsten
uit een Florenciomoeder.
3. Apart komt onder
Kim Schmidt uit in de
Grand Prix.
4. Ook zoon Florenciano
(Florencio x Havidoff)
heeft het tot het
hoogste niveau
gebracht. Hij loopt in de
Grand Prix onder
Hubertus Schmidt.

VERERVING

FLORESTAN I X WELTMEYER
Genetisch profiel

HENGSTEN

Merriemaker

dat nakomelingen uit zijn eerste jaargang al zo
doordrukken. Dat er al een aantal op het hoogste
niveau lopen is niet zo verwonderlijk. Je hebt
genoeg merries die wel vlug zijn in de beweging,
maar ruimte tekort komen. Op zulke merries kan
Florencio heel goed werk doen. Belangrijk bij
Florencio is dat hij merries met maat en lange
lijnen te dekken krijgt. Je moet geen klein,
kortbenig vierkantsmodel onder Florencio
zetten, dan houd je niets meer over”, stelt Nijhof
jr. Dat laatste zien we ook terug in de fokwaarde
van het exterieur, waaruit blijkt dat hij een
gemiddelde maat doorgeeft en eerder in het
vierkantsmodel fokt, dan in het rechthoeksmodel. “Voor wat betreft het karakter fokt Florencio
in doorsnee heel gelijkmatig. Hij geeft geen hele
moeilijke, hete en kijkerige paarden. Maar ze zijn
wel sensibel genoeg om op een plezierige manier
mee te kunnen werken. Ik denk dat dat, naast de
beweging, ook een sterk punt is van zijn fokkerij.
Een goed en werkbaar karakter is enorm
belangrijk in de hedendaagse dressuursport.”

112

hoog

102

groot

De fokwaarden tellen mee als criterium bij het toekennen van het
keurpredicaat. Florencio valt met een fokwaarde dressuur van 147 met
een hoge betrouwbaarheid van 92% positief op als dressuurpaardenvererver. Daarnaast zijn ook zijn fokwaarden exterieur (107) en
beweging (112) overtuigend met eveneens een hoge betrouwbaarheid
(94%). Voor wat betreft maatvererving fokt hij gemiddeld (102,
betrouwbaarheid 94%). Kijken we naar de detailkenmerken van het
exterieur dan valt op dat hij eerder in het vierkantsmodel (106) fokt
dan in het rechthoeksmodel. Verder fokt hij een duidelijk verticale
halsrichting (89), een hoge schoft (93) en een strakke rug (90) en
lendenpartij (89). Hij geeft smalle voeten (112), hoge verzenen (88) en
hard beenwerk (95). In stap valt op dat deze ruim (84) is. Ook de draf
heeft ruimte (90), maar is ook soepel (91), krachtig (91) en dragend
(91). Hetzelfde geldt voor de galop. Deze heeft gemiddeld genomen
onmiskenbaar ruimte (86), is krachtig (90) en dragend (92).

IDS9 • 15 mei 2015

37

Borencio is ook een
opvallende nakomeling
van Florencio. De
tweevoudig Pavokampioen wist als
zesjarige een zilveren
medaille te behalen op
het WK in Verden met
Emmelie Scholtens.

van de fokkerij van een hengst, als de oudste
nakomelingen een jaar of zes zijn. Bij de dressuur
ligt dat allemaal wat ingewikkelder. Er zijn
minder concoursen, en veel ruiters houden hun
paarden lang thuis, voordat ze de ring in rijden.
Het duurt daardoor langer voordat je echt een
beeld hebt hoe de nakomelingen van een hengst
het in de sport doen. Op basis van de nakomelingen die wij hebben gezien, dachten we zeker dat
dat wel goed moest komen. Het is mooi als die
verwachtingen ook uitkomen in de sport”,
besluit Nijhof jr.

HENGSTEN

goedkeuring al uitermate populair bij de fokkers.
Zijn veulens deden het goed op de keuringen en
veulenveilingen. Uit zijn eerste jaargang werd
Gyon reeds goedgekeurd. Dit jaar maakte zijn
tweede jaargang een goede indruk op de hengstenkeuring, met drie zonen die aangewezen
werden voor het verrichtingsonderzoek.
Florencio doet het als merriemaker ook niet
verkeerd. Twee hengsten uit een Florencio-moeder zijn bijvoorbeeld goedgekeurd. Het gaat hier
om Firestone (v.Johnson) en Grenoble
(v.Bordeaux). “Zoals ik al zei geeft Florencio veel
bloed mee. Bloedmerries blijken vaak goede
hengstenmoeders. Wij zitten voor 70% in de
springsport, en daar is dat niet anders. Als een
merrie scherpte, bloed en uitstraling heeft, dan
werkt dat beslist positief in haar nafok, mits je de
juiste hengst erbij zoekt.” Een opvallende
nakomeling van Florencio is beslist ook Borencio
(uit Veni Vidi Vici elite van OO Seven), de
tweevoudig Pavo-kampioen die als zesjarige een
zilveren medaille wist te behalen op het WK in
Verden met Emmelie Scholtens. Amper een jaar
later werd hij verkocht naar Denemarken. Daar
wordt hij nu door Agnete Kirk Thinggaard
uitgebracht op Lichte Tour-niveau. Florencio
heeft zijn stempel gedrukt op de fokkerij. In de
sport zijn de nakomelingen van deze keurhengst
gevraagd. En zijn eerste nakomelingen lopen
reeds op het hoogste niveau. Dat Florencio
dressuurpaarden brengt wordt nogmaals
onderstreept door zijn hoge fokwaarde dressuur
van 147. “Het is mooi om te zien, dat de verwachtingen omtrent Florencio uit lijken te komen. Dat
is in de dressuur toch lastiger te volgen dan bij
het springen. Een springpaard moet op concours
om ervaring op te doen. Als je iedere week de
concoursen bezoekt, dan heb je een goed beeld

•

OPVALLENDE NAKOMELINGEN

KWPN-geregistreerde nakomelingen met een sportstand minimaal
nationaal dressuur (ZZ-Z of hoger).
Totaal aantal nakomelingen van 7 jaar en ouder (vanaf C-jaargang): 583
• Charmeur (Florencio x Jazz) ggk KWPN-hengst, winnaar hengstencompetitie, Pavo Cup-winnaar (2x), Prix St. Georges dressuur
• Florenciano (Florencio x Havidoff) ggk Duitsland, GP-dressuur met
Hubertus Schmidt (GER)
• Apart (Florencio x Jazz), GP-dressuur met Kim Schmidt (NED)
• Zandor HD (Florencio x Amulet), GP-dressuur met Laura Wahrton (USA)
• Borencio (Florencio x OO Seven) Pavo Cup-winnaar (2x), LT-dressuur
• Wilco C (Florencio x Goya) LT-dressuur
• Zatal (Florencio x Maikel) Inter I-dressuur
• Zedor (Florencio x Ferro) Inter I-dressuur
• Belissimo (Florencio x Flemmingh) LT-dressuur
• Bram (Florencio x Osmium) LT-dressuur
• Celana T (Florencio x Nabuur) LT-dressuur
• Zsa Zsa Touch W (Florencio x Montecristo) ZZ-Z-dressuur
• First Class (Florencio x Contender) ZZ-Z-dressuur
• Abelle (Florencio x Variant) ZZ-Z-dressuur
• Aisha (Florencio x Ferro) ZZ-Z-dressuur
• Alex (Florencio x Laurentz) ZZ-Z-dressuur
• Bologna v.d. Eilardaheerd (Florencio x Krack C) ZZ-Z-dressuur
• Bellora (Florencio x Jazz), ZZ-Z-dressuur
• Bellalena (Florencio x OO Seven), ZZ-Z-dressuur
• First Class (Florencio x Contender) ZZ-Z-dressuur
• Cilamara (Florencio x Michellino) ZZ-Z-dresssuur
• Contento Sogno (Florencio x Ferro) ZZ-Z-dressuur
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