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Grand Prix-hengst
Lux blijkt ook
bewezen vererver
Vader van toppaarden als Utascha SFN,
Tornesch en Lupicor
Op de meest recente WBFSH-ranking is Lux bij de beste 1000 internationale springpaarden vertegenwoordigd met
tien producten, waaronder Shakespeare, H&M Tornesch, BMC Utascha SFN en Sebastian. De als zesjarige bij het
KWPN goedgekeurde hengst Lux (v.Lord Calando) kan zelf terugkijken op een uitstekende sportcarrière onder
Jerry Smit en mag ook tot het selecte groepje bewezen verervers worden gerekend. Hoewel zijn nakomelingen op
jonge leeftijd niet het meest spectaculair zijn, weet een behoorlijk aantal wel door te groeien tot het hogere werk.

Dirk Caremans

Onder Jerry Smit presteerde Lux zeer opvallend op het hoogste niveau. Hij nam deel aan alle grote kampioenschappen, waaronder de Olympische Spelen in Sydney, en sprong
een behoorlijke winsom bijeen.
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Nederlandse handen
Niet lang daarna kwam hij in handen van de
Nederlandse families Horn en Van der
Vorm. Onder de naam Bollvorm’s Lux
begon hij zijn carrière onder Jos Lansink,
die destijds stalruiter was van De Wiemselbach van familie Horn. Van de 28 starts
bleef de hengst toen alle rondes foutloos.
Vervolgens zette Lux als vijfjarige zijn
loopbaan voort onder Ben Schröder. Eén
van hun eerste successen was de zilveren
medaille op het Wereldkampioenschap voor
jonge springpaarden op zijn geboortegrond
in Lanaken. Schröder leidde de hengst met
succes op voor de internationale sport en
was succesvol, maar de grootste wapenfeiten behaalde Lux onder de Italiaan Jerry
Smit, die hem in oktober 1998 van Schröder
overnam. “We hebben Lux samen met Van
der Vorm gekocht en op een gegeven
moment hebben wij hun deel overgenomen.
Lux dekte goede aantallen en deed het zelf
heel goed in de sport”, vertelt Daan Horn.
“Er was veel interesse voor hem en in 1998
hebben we een deel verkocht aan de
sponsor van Jerry Smit, en daarmee kwam
de ruiterwissel tot stand.” Niet alleen voor
de internationale sport, maar ook voor de
fokkerij was Lux toen al een grote belofte.
Via een verkort onderzoek in het voorjaar

van 1994 werd Lux ingeschreven bij het
KWPN. De toen zesjarige hengst toonde bij
het springen al zeer veel afdruk, een goed
ruggebruik, zeer veel vermogen en een
grote mate van voorzichtigheid.

Topprestaties
Dat bleek een goede inschatting van de
kwaliteiten. Onder Jerry Smit ontwikkelde
Lux zich tot één van de best verdienende
hengsten uit de geschiedenis. Zo won hij
tweemaal een hooggedoteerde Pulsar
Crown Grote Prijs, namelijk die van Cannes
(Fr.) en Valkenswaard, waarmee hij al een
miljoen euro verdiende. Klasseringen in
Grote Prijzen of Wereldbekerkwalificaties
van Bordeaux, Dortmund, Hickstead,
Düsseldorf, Zuidlaren, Calgary en Berlijn
brachten hem destijds tot de 17e plek op
de WBFSH-ranking. In 2000 nam Lux deel
aan de Olympische Spelen in Sydney en
ook maakte hij op de Wereldruiterspelen in
Jerez de la Frontera (2002) deel uit van het
Italiaanse team. Verder presteerde hij op de
Europese kampioenschappen van Hickstead (1999) en Arnhem (2001), evenals de
Wereldbekerfinale in Las Vegas (2000).
Daarmee was Lux op alle grote kampioenschappen van de partij en behoorde hij tot
de absolute wereldtop. “Onder Jerry Smit
heeft Lux fantastische prestaties geleverd.
Op een gegeven moment wilde zijn
sponsor hem wel verkopen en hadden wij
al zijn goedgekeurde zoon Lupicor op stal
staan. Eigenlijk was Lupicor een concurrent
van Lux dus besloten wij ook tot verkoop
over te gaan. De dekaantallen liepen toen
ook wat terug en vanuit Ierland was er
grote interesse”, vertelt Daan Horn. Lux
werd verkocht aan Thomas Meagher van
de Kedrah House Stud in het Ierse Cahir,
waar hij nog altijd van zijn oude dag geniet.
“De afgelopen jaren heeft Lux nog aardig
wat merries gedekt in Ierland en voor
Nederland is Lux via ons beschikbaar
middels diepvriessperma van zeer goede
kwaliteit”, aldus Horn.

Dirk Caremans

De Hannoveraans gefokte Lux Z (Lord
Calando uit Apocalypte-Z v.Ahorn) werd op
22 mei 1988 geboren in de stallen van Leon
Melchior van Stoeterij Zangersheide in
Lanaken (B.). Hij ontwikkelde zich positief
en groeide uit tot een fantastisch gemodelleerde hengst die zijn naam volledig eer
aan deed. Als 2,5-jarige werd hij goedgekeurd in Neumünster en tevens geprimeerd, op driejarige leeftijd slaagde hij voor
de Hengstleistungsprüfung in het Duitse
Adelheidsdorf. Bij de springhengsten werd
Lux daar als zesde geplaatst met 126,51
punten, in totaal kwam hij op de dertiende
plek van de 68 deelnemers. Hij behaalde
onder meer een 9 voor het springen.

Bij het KWPN zijn vier zonen goedgekeurd. Zoon Lupicor
(foto) presteerde zelf in de internationale sport en leverde
onder meer de hengstenkeuringskampioen L’Esprit.

Lux
Ladykiller
Lord
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Lord Calando
Calando
Perra
Kerrin
Lux
H.Alme Z

Genetisch profiel Lux
Lux scoort 130 op de springindex, met een hoge betrouwbaarheid van 96 procent. Voor de vererving
van het exterieur scoort hij met 107 bovengemiddeld, evenals voor het vrijspringen met 108. De
opvallendste kenmerken van zijn vererving zijn het duidelijke rechthoeksmodel (87), een lange hals
(93), weinig schofthoogte (91), een wat weke kootstand (93), veel ruimte (93) en souplesse (92) in
draf, wat weinig snelheid in de afdruk bij het vrijspringen (107), een ronde rugtechniek op de sprong
(89), een open achterhand (91) en veel souplesse op de sprong (90).

Ahorn Z
Heureka
Apocalypte Z
Caletto I
Sanntona
Hedie
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Dirk Caremans

Eén van de best presterende producten van Lux is de merrie Novesta, die onder Gunnar Klettenberg aan maar liefst drie Wereldbekerfinales heeft deelgenomen.

Zonen
Naast de zojuist genoemde zoon Lupicor
(uit Jourdette-S keur sport-spr v.Pilot,
fokker E.H. Schroembges uit Wellerlooi)
kreeg Lux bij het KWPN ook de zonen
Niveau (uit Javiana ster pref v.Calvados,
fokker J.G. Venderbosch uit Heelweg),
Nobility (uit Ieni keur pref prest v.Wagenaar, fokker M.H. van Gils uit Bavel) en
Travolta (uit Imour keur pref v.Notaris,
fokker J. Esselink uit Geesteren) goedgekeurd. Laatstgenoemde werd als vierjarige
goedgekeurd en won datzelfde jaar de
vierjarigenrubriek van CSI Geesteren en
de IAN Trofee. Hij kreeg weinig kansen in
de fokkerij. Uit Lux zijn eerste KWPNjaargang kregen zonen Niveau en Nobility
goedkeuring, ook zij konden niet rekenen
op massale belangstelling van de fokkers.
Op tienjarige leeftijd werd Niveau geëxporteerd naar Italië, waar hij in de internationale sport heeft gesprongen. Zelf bracht
hij enkele internationale springpaarden
zoals Ultimus (mv.Burggraaf) en Ultimeau
(mv.Edison). Jaargenoot Nobility vertrok
na enkele jaren voor de huntersport naar
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Amerika. De meest bekende zoon van
Lux, Lupicor, werd ook in 1995 geboren.
Als zevenjarige werd hij middels het
verkorte onderzoek goedgekeurd bij het
KWPN, nadat hij al succesvol had
deelgenomen onder Rogier Linssen in de
hengstencompetitie op ZZ-niveau en prestaties in het 1.40m had geboekt. Hij zette
zijn internationale sportcarrière voort
onder Ben Schröder en later Marco
Kutscher. Naast enkele internationale
springpaarden zoals Lancelot TN (mv.
Dammen), Wizzard (mv.Voltaire), Levito
(mv.Indorado) en Welsina (mv.Wellington)
leverde hij ook de KWPN-goedgekeurde
hengst L’Esprit (mv.Landgraf I), die
kampioen van de hengstenkeuring in
’s-Hertogenbosch was. In januari 2008
overleed Lupicor aan de gevolgen van
koliek.

Beste producten
Tot de best presterende producten van
Lux behoort de ster sport-spr prok merrie
Novesta (uit Ivesta ster v.Cavalier, fokker
F.W. Luyten uit Nispen). Onder Gunnar

Klettenberg sprong de merrie mee in de
Wereldbekerfinales van Milaan, Las Vegas
en Kuala Lampur en ook op de Wereldruiterspelen in Aken toonde de Lux-dochter
haar grote kunnen. Momenteel wordt Lux
sterk vertegenwoordigd door producten
als de hengst H&M Tornesch (uit Ninerta
ster v.Libero H, fokker A. Noordhof-Nieborg uit Kropswolde) onder Malin BaryardJohnsson, die onlangs op basis van zijn
goede eigen prestaties werd erkend bij het
KWPN. De Grand Prix-hengst presteerde
al sterk in diverse Grote Prijzen en
Wereldbekerkwalificaties. “We hebben
Tornesch erkend op basis van zijn goede
internationale prestaties. Hij voldoet aan
de cornage en röntgenologische eisen van
het KWPN en we hebben hem exterieurmatig beoordeeld. Daarnaast lopen er in
Zweden al een aantal fijne jonge paarden
van hem, waarvan we de ontwikkeling
verder met belangstelling volgen”, vertelt
Arie Hamoen als voorzitter van de
hengstenkeuringscommissie.
Tot de betere Lux-producten behoort ook
zeker BMC Utascha SFN elite sport-spr

Internationaal
Meer dan 60 bij het KWPN geregistreerde
producten springen in de internationale
sport. Naast de eerder genoemde uitschieters zijn dat onder meer Sydney sport-spr

Dirk Caremans

Dit voorjaar erkende het KWPN de hengst Tornesch (v.Lux), die onder Malin Baryard-Johnsson opvallend presteert
op het hoogste niveau.

Dirk Caremans

(uit Natascha keur pref prest v.Indoctro,
fokker C. Bruers uit Alphen), die onder Eric
van der Vleuten al diverse malen van grote
betekenis was voor het Nederlandse team
en nu haar successen vervolgt onder
Jeroen Dubbeldam. In maart dit jaar won
het duo in Bremen hun eerste Grote Prijs.
Op het NK in Mierlo kwam Utascha ook
aan de start maar was minder succesvol,
in ditzelfde kampioenschap profileerde de
Lux-dochter KM Wish elite sport-spr
IBOP-spr (stb.naam Wouskarla, uit
Oekarla II V v.Indoctro, fokker H.W.J. Grol
uit Muntendam) zich onder Suzanne
Tepper. De nog vrij onervaren KM Wish
lijkt een grote toekomst voor zich te
hebben. In 2008 won Willem Greve met de
karaktervolle Lux-dochter Perpetua (uit
Cassina v.Cassini I, fokker Margaretha
Hoeve uit Dinteloord) de Grote Prijs van
Maastricht. Topruiter Christian Alhmann
boekt successen met Sebastian 89 (uit
Leslie elite pref sport-spr prest v.G.Ramiro
Z, fokker A. den Hartog uit Amsterdam) en
in Polen houdt Wavantos van de Renvillehoeve (uit Pavanta I v.Wellington, fokkers
J.E. Heuker en A.J.J. Heuker-Pronk uit
Marum) de internationale eer van zijn
vader hoog. Ook een opvallende Luxnazaat is de vermogende Toscane (uit
Katosca keur pref prest v.Joost, fokker
G.A. Folkerts uit Ter Aard), die onder
Sabrina van Rijswijk hoge ogen gooide in
de Grote Prijs van Rotterdam vorig jaar en
daarna verkocht werd naar de Deense
amazone Emilie Martinsen. Hun eerste
internationale successen zijn reeds een
feit. Momenteel staat Shakespeare (uit
Marone v.Herannus, fokker H.J. Griesen
uit Eibergen) onder de Duitse amazone
Kathrin Müller het hoogst genoteerd op de
meest recente WBFSH-ranking, naar
aanleiding van diverse verdienstelijke
resultaten. Ook de BWP-gekeurde hengst
Nagano (uit Hfradin ster pref v.Calvados,
fokker R. Franssen uit Boven-Leeuwen)
sprong zeer verdienstelijk in de internationale sport en won onder meer op de
Aziatische Spelen in Doha 2006, en
meerdere Wereldbekerkwalificatiewedstrijden in 2007.

De grote trots van het Springpaardenfonds is de Lux-dochter BMC Utascha SFN, waarmee Jeroen Dubbeldam
onlangs de Grote Prijs van Bremen won.
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sport-spr (stb.naam Roosje, uit Silvera
v.Silbersee, fokker Margaretha Hoeve uit
Dinteloord) en U.S.A. 2e bez. (uit Maigrade
keur pref prest v.Concorde, fokker
J. Braams-Hoving uit Annen). De fokkers
hebben altijd interesse gehad in de fraai
gemodelleerde en uitstekende presterende
Lux. Hij heeft ook bewezen goede modellen, goede bewegingen, veel bloed en
uitstraling en springkwaliteiten door te
fokken. “Toch was er jarenlang best veel
kritiek op Lux en daardoor nam de interesse van de fokkers wat af. Zijn nakomelingen zijn wat laatrijpe paarden en zijn op
jonge leeftijd meestal nog niet heel apart”,
vertelt Daan Horn. “Ik ben heel blij dat er
uiteindelijk toch een heel stel nakomelingen
in de grote sport is komen bovendrijven.
Nog altijd is er best veel vraag naar het
sperma van Lux, helaas is het niet meer
gelukt om de hengst zelf terug naar
Nederland te halen.”
Dirk Caremans

Onder Christian Ahlmann presteert de Lux-zoon
Sebastian in de internationale sport. Hij is één van de
tien Lux-nakomelingen bij de beste 1.000 paarden op
de WBFSH-ranking.

Dat de nakomelingen van Lux vaak laatrijp
zijn en op jonge leeftijd meestal niet het
achterste van hun tong laten zien, erkent
ook Arie Hamoen. “Bij het vrijspringen
stonden de Lux-nakomelingen meestal
niet vooraan. Voor afdruk scoort Lux 107
op de springindex, waarmee hij toch iets
naar de trage kant fokt. Zijn nakomelingen
springen op jonge leeftijd weinig spectaculair en op de concoursen gooiden ze
ook niet altijd hoge ogen. Het is heel

Jacob Melissen

(stb.naam Nouschka, uit Zufrieda
v.G.Ramiro Z, fokker H.A.H. Theelen uit
Neer), Pandora keur sport-spr (uit Kyrora
ster v.Burggraaf, fokker A.W. Kroot uit
Udenhout), Luxor 91 (stb.naam Nimbly, uit
Hannebel ster prest v.Ahorn, fokker J.P. de
Jong uit Surhuisterveen), de hengst Non
Stop R (uit Cuduela ster pref v.Amor, fokker
J.G. Venderbosch uit Heelweg), Agrovorm’s
Not Again (uit Livia v.Landgraf I, fokker
Margaretha Hoeve uit Dinteloord), On Line
(stb.naam Okki, uit A.Utilipe prest v.
Renville, fokker A.G. Peters-Heldens uit
Lomm), Soloterma sport-spr (uit Naterma
ster v.Amaretto I, fokker S. Nieuwenhuijsen
uit Nederhorst den Berg), Tobias (uit
Okivonne sport-spr v.Fedor, fokker
H.G.A.M. ten Doeschate uit Puijflijk), Tomba
B (uit Olga Lowina B v.Burggraaf, fokker
G. Brinkman uit Zutphen), Toran 3e bez. (uit
Kiss Me v.Concorde, fokker W.G. Kappen
uit Schijndel), Twan 2e bez. (uit Hallenger
ster v.Jasper, fokker G. Hoorn uit Wanneperveen), Uschi K sport-spr (uit Polka B
v.Burggraaf, fokker A. Kommers uit
Hoogerheide), Agrovorm’s Red Label

Niet spectaculair

positief dat er nu een heel stel nakomelingen in de internationale sport goed
presteert, ze hebben zich dus positief
doorontwikkeld. Helaas heeft Lux vooralsnog in de vaderlijn niet echt een stempel
weten te drukken, alleen Lupicor heeft de
kansen in de fokkerij gehad. Onlangs
hebben we de Zirocco Blue-zoon Durango
VDL goedgekeurd, hij komt uit een
Lux-moeder. Lux komt wel vaker naar
voren als moedersvader achter goede
sportpaarden, dus wat dat betreft lijkt het
wel een merriemaker te zijn”, licht
Hamoen toe. “Lux levert exterieurmatig
mooie paarden op met lengte in hun lijf en
veel uitstraling. Daarmee scoren zijn
dochters op de keuringen meestal goed.”
Dochter Ninn keur (uit Ginn keur pref
v.Concorde, fokker J.H.M. Hoppenbrouwers uit Wintelre) wist zeer te overtuigen
op het keuringsterrein en bracht het tot
NMK-kampioene in 1998. Dit jaar werd
haar zoon E.Ninn (v.Cardento) uitgenodigd
voor de tweede bezichtiging in’s-Hertogenbosch. In 2000 werd dochter Tieni
keur (uit Ieni keur pref prest v.Wagenaar,
fokker M.H. van Gils uit Ulvenhout)
kampioene op de Nationale Veulenkeuring, een volle zus van de hengst Nobility.
Al met al heeft Lux zijn waarde op diverse
terreinen bewezen. Hij zette zichzelf
volledig in de kijker met zijn topprestaties
in de sport en wordt op het hoogste
niveau goed vertegenwoordigd door
meerdere opvallende producten.

In 1998 werd de Lux-dochter Ninn uitgeroepen tot kampioene op de Nationale Merriekeuring. Haar vader staat
bekend om de vererving van fraaie modellen en veel uitstraling.
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