KWPN-hengsten

• tekst : Dini Brouwer
• foto’s : Jacob Melissen/Rene van der Kuil

Ganges walst nog
door de wei

Ganges zijn eerste dochter, geboren in 1992 en verwekt zonder ‘geldig’ dekbrevet, bracht het al meteen tot
Topsportmerrie. Twee zonen kreeg hij goedgekeurd, waarvan de laatste in 2008. Zonen van hem werden
aangespannen kampioen en enkelen acteren momenteel nog op nationaal niveau. Met zijn 22 jaar is hij onze
oudste goedgekeurde tuigpaardhengst. “Maar Ganges walst nog door de wei”, zegt eigenaar Jan Reilink uit

Foto: Jacob Melissen

Foto: Jacob Melissen

Schalkhaar met gepaste trots.

Bij Ganges was drie keer scheepsrecht en een commissie van beroep gaf hem groen licht.
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Moeder Whony

Foto: Jacob Melissen

Ganges is geboren in 1988 in de stallen
van Reinder Tel in Ee. De vos is een zoon
van Renovo en de keur preferente Whony
(Indiaan x Lony ster preferent van Hoogheid x Erony ster van Roland x Virona van
Jotham). Whony bracht naast fokhengst
Ganges op Stal Tel ook nog drie succesvolle fokmerries van Renovo. Dat is ten
eerste de preferente Elony die o.a. de
bekende concoursruinen Jan Willem
(v.Droomwals) van Jans Stevens en Pelonist
(v.Kolonel) van Peter Stevens bracht. Elony’s
keurdochter Olony (v.Kolonel) bracht de
momenteel zo succesvolle concourspaarden Atillos D (v.Talos) van Peter Stevens en
Bokito T (v.Manno) van Lammert Tel. De
tweede is de keur preferente Ilony en
nummer drie is de keurmerrie Jelony.

Tuigpaardfokkerij van Tel

Reinder Tel kocht Whony (foto) op advies van Berend van de Brink. Van deze transactie kreeg hij nooit spijt. Zus
Velony kocht hij erbij en deze merries leverden de hengsten Ganges en Patijn op.

een commissie van beroep bestaande uit de
heren T. Veldstra, Ph. van Bijleveld en
F. Dilling. Deze commissie vond dat Ganges
ingezet kon worden voor de fokkerij. Jan
Kers uit Everdingen had Ganges al vanaf
tweeënhalfjarige leeftijd in training met het
oog op de hengstenkeuring en Ganges bleef
na zijn inschrijving ook gestationeerd op
hengstenhouderij Kers.

Foto: Jacob Melissen

In 1991 werden er tien Renovo-zonen
aangeboden op de hengstenkeuring, drie
werden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Dat waren Ganges, die in
Utrecht reservekampioen werd, Grenadier
en Gelviro. De laatste twee werden ingeschreven in het stamboek, maar voor
Ganges viel het doek tijdens de laatste
beoordeling van het verrichtingsonderzoek.
De hengsten die in 1991 ook werden ingeschreven waren de Wilhelmus-zonen Gibraltar en Goya en de Wouter-zoon Graaf
Wouter. Ganges scoorde voor zijn showwagenproef tweemaal een 6,5 (met en zonder
hulpmiddelen), stap werd 5,5, draf 6,5,
menproef 8 en karakter, stalgedrag en trainingsrapport werd driemaal een 9. De
hengst werd geroemd om zijn schitterende
model, maar die positieve eigenschap kon
zijn verrichting niet compenseren. Daarbij
speelde ook dat het Renovo-bloed destijds
al volop vertegenwoordigd was. Met name
het vlakke voorbeengebruik stond inschrijving in de weg. Fokker Reinder Tel en trainer
Jan Kers lieten het er niet bij zitten en vroegen herkeuring aan. Maar ook de herkeuringscommissie bestaande uit A. Plaisier,
D.R.C. Jilesen en A.E. Haarman kwam in
juni 1991 tot hetzelfde oordeel. Tel gaf zich
niet gewonnen en vroeg in maart 1992 een
rijkskeuring aan. Ganges verscheen voor

Reinder Tel fokt geen tuigpaarden meer, hij
is een aantal jaren geleden overgestapt op
Friezen. Zijn tuigpaardfokkerij is echter van
grote invloed geweest, want naast Ganges,
die hij fokte uit de prestatierijke Lony-stam,
fokte hij uit een andere stam de hengst
Kolonel (Renovo x Cituna keur van Unitas x
de grotemaat hackneymerrie Suddy Citation 932) en bracht hij vervolgens de paring
Kolonel/Julony tot stand. Die combinatie
leverde de keurhengst Patijn op. De ster
preferente Julony, die hij zelf fokte,
verkocht hij echter enkele maanden voordat ze veulenen moest aan Henk van Til

Ganges’ eerste nazaat Kimanta won voor haar baas Roelof Harm Veenstra tweemaal een plaatsje op het
ereschavot op de Nationale Tuigpaardendag, waarvan één keer de allerhoogste tree.
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Jan Kers vaste rijder

foto: Jacob Melissen

Ganges in actie met zijn vaste rijder Jan Kers.

die derhalve als fokker van stempelhengst
Patijn te boek staat. Tel kocht in 1982 de
toen tweejarige Whony van fokker Henk
Westerink in Nunspeet. Tel: “Mijn eerste
tuigpaardmerrie was een Prins Oregon die
ik in Kerk Avezaath kocht. Die merrie liet ik
bij Berend van de Brink dekken door
Unicum. Ik denk dat Berend het niet zo zag
zitten met die merrie, want hij attendeerde
mij op een beste tweejarige die hij wist te
staan in Nunspeet. Dat was Whony en
hoewel ze niet zo goedkoop was, heb ik
die toen gekocht. Whony deed het best en
daarom kocht ik ook haar één jaar oudere
volle zus Velony erbij. Met Renovo en deze
twee merries heb ik een succesvolle fokkerij weten op te zetten. Uit Velony, die het
eigenlijk nog beter deed in de fokkerij dan
Whony, fokte ik onder andere van Renovo
de Topsportmerrie Gelony. Mijn zoon
Lammert behaalde in 1994 die titel met
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haar. Uit haar volle zus Julony, die ster
preferent is, komt dan weer Patijn. Zijn
vader Kolonel had ik uit een andere stam
gefokt. Whony leverde ons van Renovo de
hengst Ganges op. De bemerkingen op zijn
wat vlakke voorbeengebruik en het wat
minder krachtige achterbeengebruik kloppen wel, Ganges gaat daarin denk ik terug
op de moederstam. Maar dezelfde combinatie leverde ook wel paarden met knieactie en een sterk achterbeengebruik.
Ganges zal die sterke eigenschappen van
zijn vader Renovo dan ook door kunnen
geven, het is maar net hoe het uitpakt in de
fokkerij.” Whony is op 13-jarige leeftijd bij
Tel verongelukt en de keur preferente Velony is op oudere leeftijd overleden. Whony
en Velony waren volle zussen van het
bekende concourspaard Rector, de ruin die
destijds eerst door Stal van Tuyl en later
door Stal van de Hoek werd uitgebracht.

Van Ganges zijn zo’n 900 dekkingen geregistreerd. Er werden 300 merrieveulens en
341 hengstveulens geregistreerd waarvan
de tot nu toe laatste is geboren op 24
maart 2010. De sportindex van Ganges is
hoog; namelijk 145 met een betrouwbaarheid van 83%. Qua exterieurindex scoort
Ganges 105 en voor beweging is dat 103
met een betrouwbaarheid van 87%.
Ganges leverde 93 stamboekmerries, 39
stermerries, negen keurmerries, twee
preferente merries en twee sport (dressuur)
merries. Van de achttien op de hengstenkeuring aangeboden hengsten van Ganges
brachten het er vier tot de tweede bezichtiging en werden er twee ingeschreven.
In 1993 werden de veulens van Ganges
beoordeeld. Uit 51 dekkingen werden
17 veulens getoond. Het keuringsrapport
spreekt van goed ontwikkelde veulens met
voldoende ras en kwaliteit en een tuigtypisch front. Stap en draf waren wisselend, een deel van de veulens draafde
best met een goed gebruik van zowel
voor- als achterbeen, een ander deel toonde wat weinig knieactie terwijl ook het
achterbeengebruik krachtiger kon. De
veulens maakten in beweging overwegend
een mooi front. De hengst werkt duidelijk
verbeterend bij eenvoudige merries, aldus
de veulenrapportage. Ganges werd op
grond van getoonde veulens dan ook
gehandhaafd voor de fokkerij. In 1997
volgde de beoordeling van zijn driejarige
kinderen en ook dat pakte positief uit en in
2001 werd Ganges beoordeeld op zevenjarigen. Die beoordeling leverde hem een
handhaving voor het leven op.
Zo’n 45 nakomelingen van Ganges hebben
winstpunten weten te realiseren in de tuigpaardensport. Uit 641 geregistreerde
veulens is dat ongeveer 7%. Opvallend is
dat zo’n 30 Ganges-kinderen zijn uitgebracht is in de dressuur-, spring- of
mensport waarbij er ook winstpunten zijn
behaald.

Goedgekeurde hengsten
Van Ganges werden twee zonen en een
kleinzoon in het stamboek ingeschreven,
één zoon is nog steeds beschikbaar. In
2004 bood de HBC Stal de hengst Udo
aan. De vos werd aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek en werd ingeschreven met viermaal een 7, een 8 en als hoog-
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Nafok

Ganges werd door Jan Kers klaargemaakt voor de hengstenkeuring en de hengst is alleen maar door
Kers uitgebracht. Hij betuigde de vos ook. Kers: “Ganges is een paard met een heel lief karakter.
Betuigen leverde totaal geen problemen op. Ik heb hem uitgebracht in de hengstencompetitie maar
ook wel enkele keren op een concours. Eerste prijzen heb ik met Ganges niet weten te behalen, wel
tweede prijzen. Ganges was een goed bruikbaar paard met een superkarakter. Hij liet zich prima
bewerken. Aan het vlakke voorbeengebruik moest je wel extra aandacht besteden. Een tegenijzer en
een opzet behoorden bij zijn standaard concoursuitrusting. Ik stelde Ganges altijd in een rustig tempo
voor. Het was niet zo dat dat nu speciaal een vereiste was bij Ganges, maar het is mijn stijl van rijden.
Een concourspaard moet showen, een tuigpaard dat in een te hoog tempo wordt voorgesteld, showt
niet, dat is mijn mening.” Jan Kers is 75 jaar en is niet meer actief als concoursrijder. In 1993 werd
Kers met Ganges derde in een deelnemersveld van acht hengsten in de competitie op de NTD. De
prestatie werd beloond met een 8,5.

Reilink blij met
Ganges

Foto: Jacob Melissen

Toen vier jaar geleden zijn hengst Balmoral
overleed kocht Reilink op de HK in Zwolle
Ganges van Jan Schep en daar heeft hij geen
spijt van. Reilink: “Ganges is een heel sociaal
paard met een geweldig karakter. Hij denkt
gewoon met je mee en past zich aan aan de
mensen die met hem omgaan. Kinderen doen
hem hier in de wei, dat kan allemaal met
Ganges. Hij loopt elke dag buiten, hier aan de
grote weg. Als er paarden langs komen loopt
hij een eindje mee, maar graast vervolgens
weer rustig verder. Ganges walst nog door de
wei en heeft nog schik in het leven. Mijn zoon
neemt hem zo mee aan de fiets naar de
dekstal. Die is zo’n 600 meter verderop.
Ganges is echt een hele lieve hengst. We
hebben hem ook wel een paar keer aangespannen en dat ging prima.
Nero van de Rivelhof is gefokt uit een volbloedhackneymerrie, een combinatie die goed lijkt aan te slaan bij
Ganges. Nero werd in 2005 nationaal kampioen ereklasse.

doet Aron het in handen van Harry van
Middelaar best. In de hengstencompetitie
2009 werd hij tweede en bij strijd om de
Oregon Trofee 2010 in Den Bosch werd hij
derde.
Kleinzoon Torino (Jonker x Lianne keur van
Ganges) werd ook door de HBC Stal voorgebracht en deze mooie, bruine hengst
werd in 2003 ingeschreven met een 7
(achterbeengebruik), tweemaal een 7,5,

Rene van der Kuil

ste cijfer een 8,5 voor voorbeengebruik, het
punt waarop zijn vader juist moest toegeven, maar Waterman zal daar goed werk
hebben verricht. A.C. van Middelaar uit
Dalfsen fokte Udo uit Juliaroos (Waterman x
Fleurroos keur van Waarborg). De beoordeling van de veulens leverde een negatieve
uitslag op en Udo werd op wacht gezet. Er
zijn van Udo zo’n 80 veulens geregistreerd.
De vos werd uitgebracht door Henk
Hammers en later door Lambertus Huckriede. Een carrière als concourspaard zat er
echter niet in.
In 2008 bood de HBC Stal weer een
Ganges-zoon aan. Dat was Aron HBC.
M.C.M. Houtepen uit Bavel fokte deze
donkere vos uit de grotemaat hackneymerrie Lady Sunrise (v.Plain’s Superstition M).
Aron werd aangewezen en met een 7,5 voor
achterbeengebruik, een 8 voor houding,
nog driemaal een 8,5 en een 9 voor actie
voorbeen werd hij ingeschreven. Aron heeft
als tuigpaard zeer veel aanleg en in het
kader van de strijd tegen inteelt is de halfbloed hackney Aron interessant, aldus
passages uit zijn beoordelingsrapporten.
Vorig jaar zijn z’n veulens beoordeeld en
Aron kon de fokkerij blijven dienen. Zijn interessante bloedvoering, zijn eigen prestaties
en het feit dat met name de uitgezochte
veulens wisten te overtuigen waren daarbij
zwaarwegende argumenten. Aangespannen

een 8 en tweemaal een 8,5 (actie voorbeen
en looplust). Fokker is M.J.A. Buitink uit
Klarenbeek. Torino werd vervolgens op
grond van getoonde veulens gehandhaafd.
Hij toonde twaalf veulens uit 34 dekkingen.
Het was een uniforme collectie tuigtypische
veulens die over uitstraling beschikten maar
zowel voorbeen- als achterbeengebruik was
wisselend van matig tot voldoende. Van
Torino kwamen er vervolgens minder dan
tien driejarigen aan de keuring en voor dat
selectiemoment kreeg hij een jaar uitstel.

Aron HBC is de enige zoon van Ganges die momenteel de fokkerij dient. Aangespannen weet hij steeds hoge
ogen te gooien.
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Nicoluise was in 2000 nationaal kampioen keur/elitemerries. Zij is verkocht naar Amerika.

Dat moment is niet gekomen want de HBC
Stal verkocht Torino als menpaard aan
Mieke van Tergouw. Van Torino zijn uit 220
dekkingen 142 veulens geregistreerd. Torino
is nog via diepvriessperma beschikbaar.

Negen keurmerries
Van Ganges zijn negen keurmerries geregistreerd. Zijn allereerste nakomeling behoort
daar ook bij. Dat is de door Jan Kers gefokte Kimanta, die geboren werd in 1992, het
jaar waarin Ganges op vierjarige leeftijd dus
bij rijkskeuring werd goedgekeurd. Kers
fokte ‘voorkind’ Kimanta uit Diamanta (ster
van Video). Kimanta ging als veulen naar
Roelof Harm Veenstra. Zij is keur sport en
tot twee keer toe wist Kimanta door te dringen tot de Finale der Nationale op de NTD.
In 1998 behaalde Roelof Harm met haar de
allerhoogste eer en het jaar er op reed
dochter Sietske Veenstra de merrie naar
plaats twee. Topsportmerrie Kimanta heeft
185 winstpunten. De merrie zoogt momenteel een merrieveulen van Patijn. Haar in
1996 geboren dochter Olivia (keur sport van
Farao) deed het op stal Boelens heel best
als concourspaard. Keurmerrie Laura van
A.A.M. Ruiter uit Heeten werd in 1993
geboren en zij wordt momenteel nog onder
het zadel gereden. G.H.Verhoeven uit
Hardinxveld-Giessendam fokte Laura uit
Ulma (keur pref van Marconi). A. de Vries uit
Stolwijk fokte van Ganges twee keurmerries
uit dezelfde stam. Dat waren de in 1993
geboren Lady Zora (uit Zazora keur prefe-
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rent van Ornaat) die nog op stal De Vries
aanwezig is en de in 1994 geboren Metazora (uit Agazora keur van Triomfator) die naar
A.J. Wouters in Casteren ging. Deze merrie
is overleden. Zij heeft enkele winstpunten.
Een jaar later kwam Merianna ter wereld.
O.B. van der Ploeg uit Buitenpost fokte
deze keurmerrie uit Erianna (v.Uriant). A.C.
Burggraaf uit Everdingen fokte de in 1994
geboren keurmerrie Monica uit Wanda (keur
pref van Proloog). Burggraaf was er succesvol mee voor de boerenwagen. Monica ging
naar C.A.H. van de Water in Herwijnen en is
vervolgens verkocht naar België. Jan Kers
fokte naast Kimanta nog een bekende keurmerrie van Ganges. Dat was Nicoluise die
16 winstpunten heeft. Zij komt uit de preferente Gerlouise (v.Bravour) met daarvoor de
vermaarde concoursmerrie Olouise (keur
van Ziezo). Nicoluise was in 2000 nationaal

kampioen bij de keur/elitemerries. Zij werd
toen verkocht naar Amerika. Keurmerrie
Nicolien werd door G.C. Ekelmans gefokt
uit Heideroos (keur van Triomfator). Nicolien
is van H. Valk uit Buren en daar wordt zij
nog altijd gebruikt in allerlei aanspanningen.
T. van Zessen uit Meerkerk fokte met zijn
succesvolle Bala-stam de keurmerrie
Ombala Z uit de keur preferente Embala
(v.Ureterp). Zij ging naar B. Bikker in Finsterwolde. De negende keurmerrie is de door
P. Oosterom uit Lopik gefokte Lianne (Farina
v.Ureterp), de moeder van Torino. Lianne is
van M.J.A. Buitink en zij zoogt nu een
veulen van Artiflex. Een recent succes uit de
Ganges-fokkerij is de zevende plaats van
Cuzdine vorig jaar op de NTD. F/g. Piet
Lelieveld fokte haar uit Uldine (keur van
Manno). Twee merries werden sport-dressuur. Dat is ten eerste de door A. Thijs uit
Heeze gefokte Nancy. Zij komt uit Fammy
(keur van Wouter). De merrie is van
A. Groenveld uit Andijk waarzij ook als
fokmerrie wordt ingezet. Sport-dressuur is
ook Oililly uit Kamanta (v. Cinovo) van f/g.
C.N. Koster uit Deil.
Uit de eerste jaargang van Ganges komt de
in 1993 geboren ster preferente merrie
Libretto van J.W. Termorshuizen uit Delfgauw. G. Niekerk uit Geldermalsen fokte
haar uit de keurmerrie Fabiola (v.Allegro).
Drie sterdochters van Nando bezorgden
Libretto dit predikaat. De tweede preferente
merrie is in 1997 geboren en reeds overleden Patella. R. van de Veen uit Norg fokte
haar uit Gatella (v.Batello). Ook daar zorgden drie Nando-sterdochters voor het
preferentschap. Het zijn Utella, Atella en
Watella. Laatst genoemden worden door
Bep van de Brake, meestal in landbouwaanspanning, uitgebracht.

Dressuur
Opvallend is dan zo’n 30 nazaten van Ganges werden uitgebracht in de spring-/dressuursport en
winstpunten hebben. Eén ervan is de sport (dressuur) merrie Oililly. Edith Koster uit Deil bracht zowel
moeder Kamanta (Cinovo x Charmanta keur van Ureterp) als Oililly uit in de dressuursport. Kamanta
werd op jonge leeftijd aangekocht door de familie Koster. Het predikaat ster zat er niet in vanwege de
stokmaat, maar ze voldeed prima als dressuurpaard. Van Ganges bracht Kamanta dus Oililly en deze
merrie werd onder Marjan van de Koppel Z2-dressuur. Edith Koster: “Beide merries zijn nog bij ons op
stal, maar worden nu even niet meer uitgebracht. Het zijn twee heel sociale merries met een super
karakter, echt heel fijne paarden voor ons. Kamanta is iets feller dan haar dochter. Ze hebben beide
hele ruime bewegingen. We hebben van Kamanta en Oililly veulens van Negro en Jazz gehad maar
die zijn verkocht.” Uit deze lijn komen ook de keur- en concoursmerrie Silgonda (v.Manno) en haar
volle zus Tygonda die in handen van Cees Embregts nationaal kampioen fokmerries werd.
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“Wonder is mijn vriend”
Renske van der Sluis-Koetsier vormt met Wonder een succesvolle combinatie op de nationale
concoursen. Zij kan goed met hem overweg. Renske: “Wonder is een heel fijn paard, hij is mijn
vriend. Bij huis is hij de goedheid zelve maar op concours is hij wel anders. Dan is hij duidelijk
aanwezig, maar dat hoort ook bij een concourspaard. Ik vind het een genot om met Wonder te rijden.
Als ik de ring binnen rijd heb ik het gevoel als of ik een koning voor de wagen heb. Hij maakt zich
altijd heel groot. Wonder moet je in zijn waarde laten, je moet het met hem op een akkoordje zien te
gooien. Hij snapt mij precies. Iets afdwingen werkt averechts. Wonder is geen ‘mannenpaard’,
mannen staan te veel op hun strepen, zij willen constant de baas zijn. Dat ben ik ook wel, maar met
een omweg. Twee keer links is ook rechts, zegt mijn vader altijd.”

Succesvolle concourspaarden

uit Zuidoostbeemster gefokte vos komt uit
de keurmerrie Geronica (v.Bariton). Het
gaat hier om de bekende Erica-stam van
Anton Haarman. Menko vormde met Larone (v.Graaf Wouter) destijds een topspan.
Torpedo (171 punten), die door Stal Schep
werd uitgebracht, is eveneens een topper
van Ganges. Torpedo is nu van Lean
Verhoeff. B.G.C. Voorburg uit Bunschoten
Spakenburg fokte de vos Torpedo uit de
stermerrie Lodessa (v.Fabricius). Het gaat
hier om de vermaarde Odessa-stam.
Nero van de Rivelhof (269 punten) is
evenals de goedgekeurde hengst Aron
HBC gefokt uit een volbloed hackney
moeder. J. Vos uit Wyk en Aalburg fokte
Nero uit Ponderosa’s Gaietano (v.Excellent van Herpen). Johan Borkent bracht
de chique vos als nieuweling uit en won
met hem in 2000 de nationale competitie.
Borkent had Nero toen al verkocht aan
Jan Schep. Henk Hammers bracht Nero
voor Schep uit en werd met hem in 2005

Foto: Rene van der Kuil

Ganges heeft vanaf zijn eerste jaargang
geregeld concourspaarden weten te leveren en nog steeds doet een aantal
Ganges-kinderen goed mee in de
concoursen. Zo’n 45 rechtstreekse
Ganges-nazaten hebben winstpunten. In
diverse gevallen gaat het wel om een klein
aantal punten, maar diverse paarden
hebben meer dan 100 winstpunten en dan
kan van een succesvol concourspaard
worden gesproken. Uit 641 veulens is dat
ongeveer 7%. De in 1992 geboren sterruin
Kalibra behoorde ook tot de ‘voorkinderen’ van Ganges en behaalde op Stal
Wagemans zo’n 165 winstpunten. Fokker
van het Jaar 1996 Cees Bassa uit Beesd
fokte Kalibra uit de stermerrie Corianne
(v.Rex). Teus van Zessen fokte naast keurmerrie Ombala Z (5 punten) ook Landheer,
de Ganges-zoon die op Stal Durk
Zwanenburg diverse kampioenschappen
behaalde. Landheer (255 punten) komt uit
de keur preferente Zombala (v.Natuur).
Ook tweede bezichtigingshengst Wonder
komt uit de vermaarde stam van Van
Zessen, maar manege ‘De Dollard’ uit
Winschoten staat als fokker te boek van
Wonder. Wonder komt uit de stermerrie
Sofia Bala (v.Manno). Henk Hammers
bracht Wonder als jong paard uit. De vos
ging via Stal Van Doorn naar Stal Van der
Sluis en nu is Renske van der Sluis met
de elegante Wonder zeer succesvol op
nationaal niveau. Wonder heeft 118 winstpunten. Met 280 punten behoort de in
1994 geboren meervoudig kampioen
Monte Video van Piet Reitsma bij de allerbesten van Ganges. H.J. Klein Swormink
uit Hartwerd fokte de altijd spectaculair
dravende Monte Video, die niet meer
wordt uitgebracht, uit de concoursmerrie
Esmé S (v.Waterman). Cees Embregts
bracht voor Stal Schep Menko (100
punten) uit en deze door J. Maars Nierop

nationaal ereklasse kampioen. De vos
kwam daarna wat in een dip. Hij werd
even niet uitgebracht waarna Lean
Verhoef hem in de Masterclass startte.
Nero wist zijn oude vorm niet weer te
pakken te krijgen. Hij werd verkocht en via
via kwam hij bij Leendert Veerman die
hem nu weer uitbrengt. Onlangs wist Nero
van de Rivelhof in Rouveen de open klasse te winnen.
Met 241 punten behoort Noram ook bij de
toppers van Ganges. Noram van Willem
de Heul werd onder de concoursnaam
Noorman met veel succes door Egbert
Emmink uitgebracht en behaalde ook
kampioenstitels. S. Groen uit Tjalleberd
fokte Noorman uit Herma (keur v.Balmoral). Any Time (v.Patijn) van Jan Westenberg, die momenteel veel furore maakt op
de concoursen, voert ook Ganges-bloed.
Hij is uit Umantha (keur v.Manno) met
daarvoor Mantha (ster v.Ganges). Met zijn
22 jaar is Ganges de oudste tuigpaardhengst en op Stal Reilink nog steeds
beschikbaar voor de fokkerij. De heer
Reilink: “Dit jaar heeft hij tot nu toe negen
merries gedekt. Lambertus Huckriede
heeft nog twee hackneymerries gebracht
om te laten dekken. Eén van die merries
heeft al een veulen van Ganges en dat is
een hele aparte. Ganges x Hackney, dat
past goed, dat is een bewezen combinatie, verwijst de heer Reilink naar de
succesvolle Nero van de Rivelhof en de
goedgekeurde Aron HBC.

Wonder en Renske van der Sluis doen het op nationaal niveau met name in de damesrubriek heel goed.
IDS13 • 1 juli 2010
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