GELDERSE HENGSTEN

HENGSTEN

Gelderse
hengsten
presenteren zich
Het dekseizoen is inmiddels van start gegaan. Er is natuurlijk in huiselijk
verband al uitgebreid nagedacht en in veel gevallen gediscussieerd over
de keuze van een hengst voor de beschikbare merries. Mocht de
partner nog niet zijn bepaald, neem dan eens een kijkje bij de
onderstaande hengsten. Ook voor het Gelderse paard is er gelukkig
volop keuze in het KWPN-bestand, waarbij een hoofdrol is weggelegd
voor de veelzijdigheid in het gebruik en het meewerkende karakter.
TEKST: GEMMA JANSEN • BEELD: JACOB MELISSEN E.A.

Alexandro P een zoon van Koss uit de keur
preferente UTV-merrie Itilde (v.Satelliet) van de
familie Peters uit Stokkum. In 2005 werd
Alexandro P kampioen van de veulens tijdens de
Nationale Veulenkeuring in Ermelo. In 2008 werd
hij KWPN-goedgekeurd met goede cijfers voor
dressuur en springen. Hij won tevens het FSP in
dat jaar. Alexandro P is een volle broer van de
keur sportmerrie Pam Tilde. Zij werd in 2000 en
2002 kampioen tijdens de Nationale Dag van het
Gelders Paard en in 2001 stond ze bovenaan bij
de NMK. De veulens van Alexandro P waren op
het keuringsterrein vanaf zijn eerste jaargang een
positieve verrassing. Vorig jaar werd zijn dochter
Gerona nationaal kampioen bij de driejarigen.
Dekstation: Bertus Verwaijen te Borculo, tel.
06-53750779; Stal Aris van Manen te Brummen, tel. 06-55701606; De Watermolen te
Haaksbergen, tel. 0535-721234; Holstud te
Lunteren, tel. 06-54303639.
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Alexandro P

Alexandro P (v.Parcival)

Chablis (v.Upperville)

Danser

GEA VEENSTRA

Chablis

GEA VEENSTRA

Floris BS
Twee jaar geleden werd Floris BS goedgekeurd
en daarmee de tot nu toe jongste goedgekeurde
Gelderse hengst. Hij is van goede komaf. Vader
Negro is tevens de vader van Valegro, het paard
dat nu al een aantal jaren de absolute dienst
uitmaakt in de internationale dressuurtop.
Floris’ moeder Zamyra verdiende zowel in 2007
en 2011 een uitnodiging voor deelname aan de

Danser (v.Sander)

Floris BS (v.Negro)

HENGSTEN

Uit de mooi doorgefokte Gelderse moederstam
van de familie Hekkert uit Wijhe komt Chablis.
Zijn moeder is de ster preferente prestatie
merrie Minetty. De sterke bruine is een zoon
van de Grand Prix-dressuurhengst Upperville,
die recent met zijn Russische amazone op zijn
rug nog verdienstelijk meedeed in de Wereldbekerfinale in Las Vegas. Chablis blonk tijdens
het verrichtingsonderzoek uit in veelzijdigheid.
Zowel voor de springonderdelen als de dressuur
behaalde hij goede cijfers, waarbij ook zijn goede
instelling en werkwillige karakter als zeer
positief beoordeeld werden. Naar aanleiding van
de veulens die inmiddels van hem zijn getoond,
zijn de verwachtingen voor wat betreft zijn
volwassen nakomelingen hooggespannen.
Sinds eind vorig jaar gaat Chablis als ruin door
het leven, maar er is volop diepvriessperma
verkrijgbaar bij dekstation: Ido Jacobs te
Vragender, tel. 06-53832963.

Danser is de zeer toepasselijke naam voor deze
zoon van Sander uit stermerrie Sharon van
Ahoy. De voshengst deed als vijfjarige mee aan
het KWPN-kampioenschap voor Jonge Menpaarden en behaalde temidden van zware
concurrentie de eerste plaats. Tijdens de
Hengstencompetitie verscheen hij steeds
aangespannen in de baan, maar tijdens de
laatste hengstenshow werd hij voorgesteld
onder het zadel. Hij showde zich op spraakmakende wijze en liet steeds zijn krachtige
bewegingstechniek zien. Momenteel wordt hij
ook uitgebracht op officiële dressuurwedstrijden
onder het zadel en heeft al de nodige prijzen
gescoord. Inmiddels verdiende meerdere van
zijn veulens een uitnodiging voor deelname aan
de NMK. Ook bij deze hengst wordt reikhalzend
uitgekeken naar zijn volwassen nakomelingen,
die aankomende zomer ongetwijfeld op de
keuring zullen verschijnen. Danser is gefokt de
W. Kok uit Zwolle en staat gestationeerd bij
hengstenhouderij Schilder in Kampen.
Danser dekt op natuurlijke wijze, tel. 0383312670.

Koss preferent (v.El Corona)
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NMK. Zij is een dochter van de keurhengst
Elegant. In combinatie met een Parcival-dochter
leverde Floris een fraaie zoon, die zijn opwachting mocht maken op de NMK van vorig jaar.
Floris wordt momenteel succesvol uitgebracht in
de dressuursport onder het zadel. Tijdens het
verrichtingsonderzoek kwam naar voren dat hij
ook verdienstelijk kan springen en een hele fijne
menproef kan laten zien. Floris BS is gefokt
door Barend van der Veen en Sophie ter Brugge.
Floris BS is voor de dekdienst beschikbaar via
Sophie ter Brugge, tel. 06-46406094.

Laurentz (v.Bazuin)

Koss preferent

heeft een opvallende kleur; hij is een donkere
vos met blonde manen. Zelf was hij bijzonder
succesvol in de klasse Z-springen en ZZ-Licht
dressuur. Zijn werkwillige karakter geeft hij
steevast door aan zijn nakomelingen, maar ook
een correct exterieur en een sterke gezondheid.
In 2000 was op de Nationale Dag van het
Gelders Paard in Hengelo zijn dochter Tyrona
het beste veulen. Zij komt momenteel uit in de
ZZ-Licht dressuur. In 2003 werd dochter
Ridieni kampioen van de driejarige stermer-

Met zijn 23 jaar is Koss de oudste momenteel nog
levende Gelderse hengst. Deze zoon van de te
vroeg overleden El Corona komt uit de keur
preferente prestatiemerrie van Goudsmid, Erona.
Zij werd in 1989 kampioen op de Nationale Dag
van het Gelders Paard en tevens op de UTV. Koss
is het geslaagde resultaat van de gedegen en
bevestigde fokkerij van wijlen Karel van Leijden.
De preferente hengst werd in het verleden
uitgebracht in de Z2-dressuur en het M-springen.
Zowel in de sport als op het keuringsterrein is
Koss een bewezen vererver. Hij leverde talloze
kampioenen, daaronder de keur sportmerrie
Pam Tilde, zij werd in 2002 kampioen op de NMK
en elitemerrie Wilma viel deze eer in 2006 te
beurt. Zijn succes reikt over de grenzen, want
dochter Adessa werd in Canada uitgeroepen tot
beste driejarige dressuurmerrie. Dekstation:
Marcel van Bruggen te Varik, tel. 06-22128901 of
0344-652747.

Laurentz
Laurentz is een zoon van de inmiddels overleden Bazuin uit de keur preferente prestatiemerrie Erika van Unitas. Laurentz is een
halfbroer van het Lichte Tour-paard Parcival.
Osiris, de volle broer van Laurentz is uitgebracht in klasse Z2. De 22-jarige Laurentz
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Nickson (v.Fortissimo)

ries. Inmiddels wordt ook zij succesvol
uitgebracht in de Z-dressuur. In 2004 ging op
de NMK dochter Tajirma aan kop. Fokker:
A.J. Heijink te Wezep. Dekstation: Ido Jacobs
te Vragender, tel. 06-53832963.

Parcival keur (v.Koss)

Parcival keur
De keurhengst Parcival is een zoon van Koss en
komt uit dezelfde moeder en is van dezelfde
fokker als Laurentz. Deze donkere vos is
inmiddels overleden, maar bij leven was hij een
veelbesproken hengst in de Gelderse gelederen.
Vanwege zijn eigen optreden op wedstrijden tot
en met de Lichte Tour. Maar ook vanwege het
forse aantal dochters, dat bovenaan heeft
meegelopen op de keuringen voor Gelderse
paarden in zowel Hengelo als Ermelo. Vooral
zijn V-jaargang was spraakmakend met keur- en
elitemerries als Vostella, Victoria, Vietem,
Vidieni, Vorstin-Mirna en Vita est Bella LL in de
kopgroep op de NMK en natuurlijk zijn KWPNgoedgekeurde zoon Vitens. Twee jaar later werd
van Parcival-zoon Zethar KWPN-goedgekeurd.
Deze laatste heeft inmiddels de status wachthengst, maar loopt ondanks zijn nog jonge
leeftijd al onder de tweede amazone succesvol in
de Grand Prix-dressuur. Sperma van Parcival is
beschikbaar bij: Dekstation Jan Boeve en Zoon
te Heerde, tel. 06-55134794.

HENGSTEN

Nickson is een zoon van Fortissimo uit stermerrie Diane van Waarborg en gefokt door
D. van Oene uit Elburg. Ad Aarts reed hem ooit
in een presentatie en was helemaal lyrisch over
deze fokhengst. Hij omschreef hem als het
perfecte menpaard. Vanwege zijn tuigpaardachtergrond kreeg deze voshengst in eerste
instantie weinig krediet bij de fokkers en werd
op wacht gezet, maar hij rehabiliteerde zich een
paar jaar later met verve. Zijn dochters bleken
namelijk van bijzonder goede kwaliteit te zijn en
verkregen bijna allemaal moeiteloos het
predicaat ster en keur. Op het keuringsterrein
deden ze meestal bovenaan mee. Keurmerrie en
loopwonder Unique Motafko’s werd zelfs
meerdere malen kampioen, zowel tijdens de
Nationale Dag van het Gelders Paard als tijdens
de NMK. Keurmerries Topalenza en Urona zijn
prototypes van het Gelders Paard. Alleen
beschikbaar via diepvriessperma bij dekstation:
Ido Jacobs te Vragender, tel. 06-53832963.

DIRK CAREMANS

Nickson

Rubus B

Rubus B (v.Ahoy)

De zwarte kleur heeft Rubus B van zijn vader
Ahoy geërfd. Zijn moeder is de keur preferente
Alpenroos. Rubus’ volle zus, Lavendel werd
enkele jaren geleden overtuigend UTV-kampioen. Rubus werd pas op latere leeftijd voorgesteld bij het KWPN en probleemloos goedgekeurd. Voor die tijd bezorgde hij zijn amazone
Daniëlle te Bokkel een overvolle prijzenkast.
Van de klasse L tot en met de Z2 heeft deze
combinatie alles gewonnen. Ook in de subtop
was de zwarte parel succesvol tot in het
ZZ-Zwaar. Er werd al getraind voor de overstap
naar de Lichte Tour toen een blessure roet in het
eten gooide. Inmiddels heeft Rubus B een
carrièreswitch ondergaan en liet hij tijdens de
laatst gehouden hengstenshow zien een zeer fijn
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Sirius (v.Zichem)

Upperville (v.Cabochon)

stenkeuring in ‘s-Hertogenbosch al een keer
groots gehuldigd. Dit vanwege zijn sportklassering: aangespannen ZZ-dressuur en ZZ-vaardigheid, bovendien was hij Z-dressuur startgerechtigd onder het zadel. Zowel van vaders- als van
moederszijde zitten er in Sirius ook ruim
voldoende springgenen; met recht een veelzijdige hengst dus zeer goed passend in de
Gelderse fokkerij. Zijn dochter Wanda werd
tijdens de NMK 2008 kampioen bij de vier- tot
en met zevenjarige keur-/elitemerries. Deze
kapitale vos werd uitgebracht in de klasse
Z1-dressuur. Sirius’ dochter Dione W veroverde,
in datzelfde jaar, de kampioenstitel op de
Nationale Veulenkeuring. Zijn zoon Angelo is
succesvol in het ZZ-Licht met Corine Wielheesen. Dekstation: H. Reilink te Schalkhaar
06-20356285.

menpaard te zijn. Zijn nakomelingen zijn
inmiddels veelgevraagd vanwege het supereerlijke en ruitervriendelijke karakter wat deze
hengst aan al zijn nakomelingen blijkt door te
geven. Daarnaast waren verschillende van zijn
dochters en kleindochters zeer succesvol op het
keuringsterrein. Rubus B is gefokt door H.A.
Post in Hall. Dekstation: Aris van Manen te
Brummen, tel. 06-55701606 of 0575-561641,
06-5 06557016 of 06-5701606.

Sirius
H.J. Wesselink uit Hengelo fokte de hengst
Sirius. Deze vos is een zoon van de inmiddels
overleden Zichem uit de ster preferente Iris van
Goudsmid. In 2002 won hij de FSP en deze
donkere vos werd in het verleden op de heng-

Upperville

DIRK CAREMANS

Vitens (v.Parcival)

In de voshengst Upperville zijn zowel dressuurgenen als springgenen dubbel verankerd. Zelf is
hij al verschillende jaren succesvol in de Grand
Prix-dressuur onder de Russische Tatiana
Dorofeeva. Zijn onmiskenbare dressuurtalent
heeft Upperville ongetwijfeld geërfd van vader
Cabochon. Enkele bekende nakomelingen van
Cabochon zijn de Grand Prix-paarden: Luzelma
Slottie, Ovation en Pays Bay. Moeder Gecari
komt uit de keur preferente prestatiemerrie
Recari (Formateur x Wachtmeester) en is een
dochter van Creool (Akteur x Lucky Boy xx).
Deze zwarte hengst sprong met verschillende
ruiters op zijn rug tot op hoge leeftijd internationaal. Zijn vader Akteur (Amor x Sinaeda) werd
eveneens succesvol uitgebracht in het 1.60 m.
Upperville is beschikbaar middels diepvriessperma via Stoeterij Tewis & Van Kooten te
Westdorp, tel. 06-55116645 of 0599-239238.

Carolien Reverdink succesvol uitgebracht in de
Lichte Tour-dressuur en loopt hij regelmatig
bovenaan mee. Wat veelzijdigheid aangaat een
echte topper dus.
Dekstation: Ido Jacobs te Vragender, tel.
06-53832963.

Wilson

Vitens

HENGSTEN

Buiten de
goedgekeurde of
erkende hengsten
neemt momenteel
ook een aantal
Gelderse hengsten
deel aan het
verrichtingsonderzoek. De eindpresentatie is op
zaterdag 23 mei
en uiteraard
opengesteld voor
de liefhebbers.

Deze royaal gelijnde Vitens is een zoon van de
Lichte Tour-hengst Parcival en komt uit de
bijzondere keurmerrie Nadien. Deze is
M-springen en tevens een volle zus van Pavo
Cup-winnares Mariena (v.Zep). Deze Mariena
mag inmiddels ook het predicaat elite voeren
en was startgerechtigd in de Grand Prix-dressuur. Grootmoeder keurmerrie Variante is
tevens prestatie en preferent. Vitens werd
eerder succesvol in de Hengstencompetitie en
in de klasse Z-dressuur gestart door Liseon
Kamper. Met Corine Wielheesen in het zadel
veroverde hij een paar jaar geleden de
reservetitel in de Z1 tijdens de Gelderse
kampioenschappen en kwam daarna uit in het
ZZ-Licht. Op de laatste hengstenshow
verscheen hij in de baan voor een spraakmakend optreden tussen de lange lijnen. Zijn
nakomelingen kunnen op de keuring goed
meekomen en hij heeft al de nodige ster-,
keur- en elitemerries op naam staan. Dekstation: H. Reilink te Schalkhaar 06-20356285
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W V Saron (v.Creool)

Wilson is niet alleen een zoon van Koss, maar is
tevens geboren op dezelfde stal als zijn vader.
Zijn moeder is de bloedmooie en bekende,
preferente keurmerrie Metha van Cabochon.
Deze merrie was in haar jonge jaren een van de
favorieten van Christa Larmoyeur om te rijden
en behaalde de benodigde winstpunten voor
haar sportpredicaat met speels gemak. Tijdens
de onlangs gehouden hengstenshow in Ermelo
werd Wilson op aansprekende wijze onder het
zadel voorgesteld door Anita Berendsen. Zij
komt met deze werkwillige hengst uit in de
nationale dressuur. Inmiddels zijn de eerste
dochters van Wilson volwassen en lieten zeer
goed van zich spreken op de keuringen. Ondermeer Goyamara-W en Gervana verdienden na
hun aansprekende optreden tijdens de Nationale Dag van het Gelders Paard vorig jaar in
Ermelo een uitnodiging voor de finale op de
NMK en lieten zich ook daar heel goed zien.
Diepvriesperma van Wilson is op aanvraag
beschikbaar bij Marian Heinemans, tel. 0613340518.

Wilson (v.Koss)

W V Saron is gefokt door wijlen W. van
Sijpveld uit Kesteren. De zwarte blikvanger is
momenteel de meest veelzijdig presterende
hengst binnen de Gelderse gelederen. In het
springen werd hij al op jonge leeftijd uitgebracht in het 1.35m internationaal. Hij is een
zoon van het bij Upperville al genoemde
internationale springpaard Creool en komt uit
stermerrie Nazarona van Zichem. In de
moederlijn valt vooral zijn grootmoeder
Zarona op. Zij schonk het leven aan drie Grand
Prix-springpaarden met internationale faam,
waarvan Tepic la Silla ongetwijfeld bij iedereen
bekend is. Momenteel wordt W V Saron door

SANDRA NIEUWENDIJK

W V Saron

IDS8 • 1 mei 2015

41

Zichem keur (v.Gondelier)

Zichem keur
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De keurhengst Zichem is gefokt bij Th. Cox uit
Duizel. Zijn vader Gondelier was een bekende
verschijning in de springring. Met Henk Nooren
op zijn rug imponeerde hij in zowel het jachtspringen als tijdens verschillende puissances.
Meermalen mocht hij bovenaan opstellen.
Tijdens een wedstrijd in Zuidlaren overwon
Gondelier zelfs een muur van 2.15m. De moeder
van Zichem was stermerrie Nanja (Eclatant x
Epigoon). Meerdere van haar nakomelingen
werden uitgebracht in zowel de klasse Z-springen als Z-dressuur. Zichem is de vader van de
KWPN-goedgekeurde Gelderse hengst Sirius.
Een opvallend aantal dochters van Zichem
maakte furore op het keuringsterrein, daaronder kampioenen zoals Norene en Lollipop,
maar ook L’Esperance, Miss Mandy, Moniek en
Odila-Jane. Zonen Nietje en Milenno zijn al
jarenlang vaste waarden in het internationale

vierspan van Koos de Ronde. Zichem is overleden, maar diepvriessperma van hem is beschikbaar bij Gert Hofs in Varsseveld, tel. 0653358622.

•

ERKEND

Naast de goedgekeurde hengsten is nog een tweetal
hengsten erkend voor de fokrichting Gelders paard die
kunnen bijdrage aan de gewenste bloedspreiding, te weten:
Olivier
Olivier is een zoon van de Grand Prix-dressuurhengst
Idocus die met Marlies van Baalen in het zadel meedeed
aan verschillende wereldbekerwedstrijden met als
hoogtepunt de Olympische Spelen in Athene. Zijn moeder
is de preferente prestatie keurmerrie Rowillie (Porter x
Graaf Oregon). Olivier was zelf succesvol in de Grand
Prix-dressuur in Amerika met Elizabeth Austin in het
zadel.
Sperma van deze hengst is beschikbaar via de VDL Stud te
Bears, tel. 058-2519473.

SUSAN J. STICKLE

Secundus
Secundus is met name interessant vanwege zijn springgenen. Zelf is hij uitgebracht in het ZZ-springen. Via vader
Rigoletto is de legendarische Ramzes zijn grootvader.
Deze schimmel tekende voor het vaderschap van verschillende Olympiade-paarden en komt voor in de afstamming
van een ongekend aantal internationale spring-, maar ook
dressuurpaarden. Moeder Moniek is een dochter van
Porter uit keurmerrie Jeska van Equator. Laatstgenoemde
hengst is tevens de vader van de bekende Kitty Irene, de
Gelderse merrie die ooit de prestigieuze NCRV-springtrofee op naam zette. Zij is tevens de moeder van het
internationale springpaard Wandango, die in Zwitserland is
goedgekeurd voor de dekdienst.
Diepvriessperma van deze hengst is verkrijgbaar via
Balcormo Stud in Schotland tel. vanuit Nederland
0044-7715545769. Zijn nakomelingen worden opgenomen in het register A en moeten nog voldoen aan PROK
aan cornage-eisen voor opname in het stamboek.

Olivier (v.Idocus)
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