Gelderse hengsten
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Gelderse hengsten
Het voorjaar komt er weer aan. De meeste fokkers hebben natuurlijk al lang nagedacht over de hengstenkeuze
voor hun merrie. Dit geldt voor fokkers van dressuur-, spring- en tuigpaarden, maar natuurlijk ook voor de
fokkers van Gelderse paarden. Zowel de fokkers van dit type paard als de fokmerries ervan vormen een
minderheid. De laatste jaren worden goede Gelderse merries regelmatig gedekt met rijpaardhengsten. Als dit
een zorgvuldige keuze is met als doel bloedverruiming kan dat interessant zijn, maar het KWPN-bestand telt
nog 14 levende Gelderse hengsten en daartussen zit zeker nog voor ieder wat wils.

Zichem

Jacob Melissen

Ahoy

Zichem is een aantal jaren geleden al overleden. De keurhengst voert
via zowel vaders- als moederszijde het beroemde bloed van Amor. Zelf
bracht hij het tot Z1-dressuur. Naast zijn goedgekeurde zoon Sirius
heeft Zichem nog voor een aantal bijzondere nakomelingen gezorgd.
Onder meer de preferente keurmerrie en UTV-kampioene Deutzia, de
keur preferente sportmerrie Didaza, de elite sport- en meervoudig
kampioensmerrie Lollipop. Keur sportmerrie Norene werd in Hengelo
drie keer op rij kampioen. Ook in de sport bewezen zijn nakomelingen
zich goed. Zo maken Milenno en Nietje al jarenlang deel uit van het
internationale menspan van Koos de Ronde en is Napoleon een nationaal dressuurpaard. Zichem’s vader Gondelier werd in 1972 met Henk
Nooren in het zadel Nationaal Kampioen Springen, daarna was hij ook
internationaal succesvol.
Deze veelzijdige hengst is alleen te gebruiken via diepvriessperma.
Dekstation: Stal Hofs te Westendorp, tel.: 0315-298444 of 06-53358622

Upperville
Upperville is verhuisd naar Moskou (Rusland) en er is geen diepvriessperma van verkrijgbaar.
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Jacob Melissen

Ahoy is de oudste nog levende hengst. De zwarte blikvanger is inmiddels
27 jaar en verkeert nog in een uitstekende conditie! Ahoy is een zoon van
de zwarte Monarch, op zijn beurt een afstammeling van de bruine Hugo.
Locomotief, de vader van de preferente moeder Ronda, is een zoon van
keur preferente prestatiemerrie Denderose, die ook de goedgekeurde
hengst Positief gaf. In de fokkerij doet Ahoy het heel goed. Hij heeft inmiddels al meerdere keuringskampioenen gegeven, waaronder Sonjastraum
H en Ukoriene. Er is inmiddels van hem voor de Gelderse fokrichting ook
een zoon goedgekeurd, Rubus B. Ahoy geeft nakomelingen in verschillende kleuren, maar heel vaak in de populaire kleur zwart. Daarnaast zijn
ze erg geliefd in binnen- en buitenland vanwege hun onverstoorbare en
vriendelijke karakter.
Dekstation: Fam. Schilder te Kampen, tel.: 038-3312670
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Bazuin

Jacob Melissen

Bazuin is helaas ook overleden. Deze klassieke, opvallende vos met de
blonde manen was een zoon van Satelliet uit Gloriant-dochter Rijvona.
Zelf liep hij ZZ-Licht dressuur en was een opvallende verschijning. In de
fokkerij liet hij één goedgekeurde zoon na: Laurentz. In 1991 werd
dochter Helena kampioene op de UTV. Zijn dochter Havita behaalde in
haar IBOP de hoge score van 95AA. Dochter Ilina bracht het tot Z-dressuur en wist meerdere keren beslag te leggen op de titel Bestgaand
Rijpaard op de Nationale Dag van het Gelders Paard. Bazuin is via dochter
Jolimba tevens de grootvader van het Gelders Paard van het Jaar 2008,
Tyara. Deze merrie wordt momenteel in de ZZ-Zwaar uitgebracht. Zijn
nakomelingen staan bekend om hun gemoedelijke karakter.
Dekstation: Beschikbaar via diepvriessperma bij Stichting Zeldzame Huisdierrassen te Dronten, tel.: 0321-387941

Elegant

Jacob Melissen

Een heer op leeftijd is Elegant, 23 jaar inmiddels maar nog topfit. Deze vos
bleek destijds tijdens het verrichtingsonderzoek en de hengstencompetitie een
echte allrounder. Tussen de rijpaardhengsten kon hij zowel met dressuur als
springen uitstekend meekomen. Hij is zelf succesvol in de klasse Z2-dressuur
uitgebracht. Elegant is een zoon van Theoloog met daarachter het geliefde
bloed van Marconi. Moeder, de ster preferente Wendy, is van Heemraad.
Elegant is inmiddels keur verklaard. Hij geeft zijn veelzijdigheid duidelijk door.
Dochter Naomi is ZZ-springen en een fors aantal nakomelingen acteert op
Z-dressuurniveau. Ook op keuringsgebied doet hij het goed, onder meer
dochter Peau-Rouge werd de afgetekende kampioen van de driejarige merries
in 2000 en dochter de keur preferente Irona werd in 1995 kampioen op de
UTV en staat nog steeds model voor een modern Gelders paard.
Dekstation: AB-Stal te Wekerom, tel.: 06-22153455

Galant

G e a Ve e n s t r a

Galant is via vader Theoloog een twee jaar jongere halfbroer van Elegant. Zijn
moeder is de ster preferente Hoogheid-dochter Parelstraum. Het optreden van
Wim Joosten in Bennekom met de tweejarige Galant voor de wagen staat nog
bij menig fokker op het netvlies gegrift. Het enorm brave karakter van de
voshengst viel toen al bij iedereen op en geeft hij ook door aan zijn nakomelingen. Galant komt uit een veelzijdige familie. Zelf was hij Z-springen en zijn
volle zus Amora werd door Alex van Silfhout opgeleid tot Grand Prix-niveau en
vervolgens door Oded Shimona voor Israël in 1996 op de Olympische Spelen
gestart. Zonen Marnix en Gouverneur zijn beide succesvol in de klasse
Z2-dressuur voorgesteld. Dochters en keurmerries Marona en Narona waren
bekende en gewaardeerde verschijningen op het keuringsterrein.
Dekstation: Stal Klomphaar te Laren, tel.: 0573-401627 of 06-30293139

Koss

Jacob Melissen

Koss is het geslaagde resultaat van een gedegen en bevestigde fokkerij
van kwaliteitsvolle Gelderse paarden. Hij is een zoon van de te vroeg
overleden El Corona en komt uit Erona. Deze keur preferente prestatiemerrie van Goudsmid werd in 1989 kampioen op de Nationale Dag van
het Gelders Paard en tevens op de UTV. Keurhengst Koss 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. Van Koss zijn
inmiddels ook twee zonen KWPN-goedgekeurd; Parcival en Alexandro P.
Dekstation: AB-Stal te Wekerom, tel.: 06-22153455
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Sirius

G e a Ve e n s t r a

Srius is een zoon van de inmiddels overleden Zichem uit de ster preferente Iris van Goudsmid. In 2002 won hij de FSP en op de Hengstenkeuring in Den Bosch dit jaar werd deze donkere vos groots gehuldigd
vanwege zijn sportklassering: aangespannen ZZ-dressuur en ZZ-vaardigheid, bovendien is hij ook nog eens M2-dressuur onder het zadel en wordt
gewerkt aan de overstap naar de klasse Z. Zowel van vaders- als van
moederszijde zitten er in Sirius nog voldoende springgenen; met recht
een veelzijdige hengst dus. Wat zijn nafok betreft zit het ook goed. Zo
werd dochter Wanda op de NMK 2008 kampioene bij de vier- tot en met
zevenjarige keur-/elitemerries. Deze kapitale vos wordt ook al in de
klasse M2-dressuur voorgesteld. Dochter Dione W veroverde in datzelfde
jaar de kampioenstitel op de Nationale Veulenkeuring.
Dekstation: Stal Hofs te Westendorp, tel.: 0315-298444 of 06-53358622

Vitens

Jacob Melissen

De royaal gelijnde voshengst Vitens heeft niet alleen een bijzondere vader,
de in de Lichte Tour lopende Parcival, maar ook een bijzondere moeder,
namelijk keurmerrie Nadien. Zij is zelf M-springen en tevens een volle zus
van Pavo Cup-winnares Mariena (v.Zep). Deze Mariena mag inmiddels ook
het predikaat 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. Momenteel wordt hij door een jonge amazone
in de M-dressuur uitgebracht. Op de laatste hengstenkeuring verscheen hij
in de baan voor een spraakmakend optreden tussen de lange lijnen. Dit jaar
worden zijn driejarige dochters met belangstelling tegemoet gezien.
Dekstation: Stal Hofs te Westendorp, tel.: 0315-298444 of 06-53358622

Zethar

Dirk Caremans

Jacob Melissen

Zethar is een sprookje
dat uitkwam: een vrij
onbekende en beginnende fokker kreeg in
2007 maar zo een
hengst goedgekeurd.
Parcival tekent voor het
vaderschap van deze
moderne Gelderse en
zijn moeder, de keur
sportmerrie Panakeia is
van onberispelijke
afstamming. Zij werd
maar liefst vier keer
uitgenodigd voor de
NMK en is een dochter
van Cabochon uit
Carina (v.Vosmaer).
De laatste was in
Amerika succesvol op Grand Prix-niveau. Zethar is pas vijf jaar maar heeft
zelf ook al wat successen op naam. Zo werd hij op de regiokampioenschappen de winnaar in de klasse L1. Inmiddels wordt hij uitgebracht in
de L2 en voorbereid op de overstap naar de klasse M. Ook zette hij de
hengstencompetitie op zijn naam.
Dekstation: J. Boeve & Zn. te Heerde, tel.: 0578-692891 of 06-55134794

Alexandro P
Alexandro P is de laatst toegevoegde Gelderse hengst. Deze zoon van Koss
uit de keur preferente UTV-merrie Itilde (v.Satelliet) komt uit een mooi doorgefokte Gelderse stam. In 2005 werd Alexandro P al kampioen van de
veulens op de Nationale Veulenkeuring in Ermelo. In 2008 werd hij KWPNgoedgekeurd met goede cijfers voor dressuur en springen. Hij won tevens
het FSP dat jaar. Alexandro P is tevens een volle broer van de keur sportmerrie Pam Tilde. Zij werd in 2000 en 2002 kampioene op de Nationale Dag
van het Gelders Paard en in 2001 stond ze bovenaan op de NMK.
Alexandro P heeft op diverse shows al later zien dat hij een fijn karakter
heeft en spectaculair kan bewegen. Sarah van Fessem traint hem voorlopig
rustig verder en deze zomer worden zijn eerste veulens verwacht.
Dekstation: Stal Aris van Manen te Brummen, tel.: 06-55701606
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