GOEDGEKEURD

Harley VDL
Smaakmaker bewijst zich als vererver

Zoals een Harley Davidson synoniem staat voor kwaliteit in de motorwereld, doet de
Heartbreaker-zoon Harley VDL dat in de paardenwereld. Onder Jessica Kürten groeide
de hengst door tot internationaal 1.50m-niveau en in de fokkerij weet hij zich eveneens
te onderscheiden. Zijn grote verervingskwaliteiten leverden Harley VDL dit jaar het
keurpredicaat op.
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D

e door Martien van der Bruggen
gefokte Harley VDL kwam als veulen
in handen van de VDL Stud. Zij zagen
direct de potentie van de interessant
gefokte Heartbreaker-zoon. Zijn moeder
Larthago begon haar sportcarrière onder Koen
Leemans en sprong vervolgens onder Mathijs van
Asten zeer verdienstelijk in de internationale
sport. Daarnaast heeft Larthago zich ook volop
bewezen in de fokkerij. Naast Harley VDL leverde
ze onder andere de internationale springpaarden
Hopes Are High Z (v.High Valley Z), Uncle Sam
(v.Heartbreaker) en Cevin Z (v.Coriall).

Wiebe Yde
van de Lageweg:

“Het keurpredicaat is een mooie
bevestiging van
de kwaliteiten
van Harley VDL
als fokhengst”
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Rotsvast vertrouwen
Wiebe Yde van de Lageweg weet nog precies waar
Harley VDL, die eerst nog Ursel heette, als veulen
mee opviel. “Het was een bloedgemaakt, vlug
veulen met een goede galop en veel afdruk. Zijn
vader Heartbreaker heeft bij ons altijd een streepje
voor gehad omdat het een Nimmerdor-zoon is en
we zijn moeder nog hebben gehad. Ook van
moederszijde was Harley heel interessant voor de
hengstenopfok, omdat hij uit een mooie royale
moeder komt die zichzelf al had bewezen in de
internationale sport. We hebben hem als 2,5-jarige
aangeboden voor de eerste bezichtiging, maar hij
was nog jeugdig en sprong heel vlug en was wat
gespannen. Er waren dat jaar best veel Heartbreaker-zonen en de meesten gingen er gelijk al uit, zo
ook Harley VDL. Maar ons vertrouwen in hem
bleef recht overeind, daarom hebben we hem
aangeboden bij het NRPS waar hij goedgekeurd
werd.” De hengst werd verhuurd aan Arjan Bekkers
en kwam zodoende onder het zadel bij Don Sas,
Onder deze ruiter sprong hij zich al gelijk in de

kijker op de jonge paardenwedstrijden. Zo
behaalde Harley VDL de zevende plaats op het NK
voor vierjarigen in Ermelo met 8-en en 8,5-en in
de finale. Dat najaar werd Harley opnieuw
aangeboden in de hengstenselectie van het KWPN
en als vijfjarige werd hij aangewezen voor het
verkorte onderzoek. “Hij dekte met zijn NRPSdekbrevet niet veel merries. Wel zijn er nakomelingen bekeken voordat hij werd aangewezen voor
het verkorte onderzoek van het KWPN. Gelukkig
kon hij daar toen al mee overtuigen”, blikt Wiebe
Yde terug.

KWPN-goedkeuring
In het voorjaarsonderzoek in Ermelo liet Harley
geen twijfel bestaan over zijn talent. In de
rapportage wordt hij omschreven als een hengst
die met een goede beentechniek en zeer goede
reflexen springt. Harley toonde zich voorzichtig
en liet ruim voldoende vermogen zien. Als
springpaard liet Harley ruim voldoende tot veel
aanleg zien en de ruiters kregen een goed gevoel
op hem. Hij werd ingeschreven met 77 punten,
met onder meer een 8,5 voor de reflexen en 8-en
voor de instelling en rijdbaarheid/bewerkbaarheid. Vervolgens kwam hij onder het zadel bij
Dennis van Tilburg, die hem opleidde voor het
hogere werk. In februari 2008 wonnen ze de
hengstencompetitie in de klasse Z/ZZ. Datzelfde jaar plaatste Harley zich ook voor de finale
van de VION-Cup voor zevenjarigen. Onder
Angelique Hoorn groeide de hengst vervolgens
door naar het 1.40m/1.45m-niveau en in
oktober 2010 kwam hij onder het zadel van de
Ierse Jessica Kürten. Met haar beleefde hij mooie
internationale successen, zo wonnen ze internatio-

Harley VDL heeft zich met
onder andere Jessica Kürten
bewezen in de
internationale sport en
breekt nu door als vererver
van bovengemiddelde
springpaarden.
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Jessica Kürten:

“Harley VDL is
een buitengewoon intelligent
en bijzonder
paard. En hij
geeft een geweldig gevoel op de
sprong”

pref

helemaal verliefd op hem. Wat een uitstraling,
wat een galop en wat een gevoel op de sprong
geeft hij! Op die manier heb ik Wiepke en zijn
zonen leren kennen en daar ben ik nog altijd
heel dankbaar voor. Met Harley heb ik een hele
mooie tijd gehad, ik heb hem zo’n anderhalf jaar
gereden en tot op 1.50m-niveau uitgebracht.
Het is een buitengewoon intelligent en bijzonder paard.” Wiebe Yde: “Harley VDL is naar
Jessica Kürten gegaan met oog op de internationale sport. Hij heeft zich bewezen op 1.50mniveau en op een gegeven moment stonden we
voor de keuze om te stoppen of door te gaan.
Jessica ging verhuizen naar Frankrijk waardoor
het moeilijk werd de sportcarrière te blijven
combineren met het dekken. Omdat zijn
nakomelingen inmiddels goede resultaten
boekten in de sport, hebben we er voor gekozen
hem terug te halen voor de fokkerij.

Ramonaa

Vererver

nale rubrieken in La Coruna, Aalst en op Outdoor
Gelderland. Ook was hij tweede in de Grote Prijs
van Sainte Cecile en derde in de Grote Prijs van
Neurenberg. Een ander hoogtepunt was natuurlijk
de memorabele winst in de VHO Trofee tijdens de
KWPN hengstenkeuring in 2011.

Internationale sport
Voor Jessica Kürten was Harley VDL het eerste
paard dat ze te rijden kreeg voor de VDL Stud en
het bleek gelijk een voltreffer. “Ik ben bevriend
met Dennis van Tilburg en hij heeft jarenlang bij
de VDL Stud gereden. Op een gegeven moment
belde hij me over Harley VDL, omdat hij dacht
dat die hengst mij goed zou passen. Ik heb hem
geprobeerd als zevenjarige en was direct
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Echt grote aantallen heeft Harley VDL nog nooit
gedekt, maar toch is er al een opvallend aantal
nakomelingen dat zich weet te onderscheiden in
de sport. “Harley VDL geeft veel vermogen,
meer dan we van tevoren hadden verwacht, en
een sterke galop. Zijn nakomelingen zijn gretig
en voorzichtig. Hij past het beste bij langgelijnde merries, hoewel hij royaler fokt dat we
aanvankelijk dachten.” Een prachtig voorbeeld
daarvan is natuurlijk de flink uit de kluiten
gewassen Earley (mv.Indorado), die onder
Maikel van Mierlo vorig jaar de gouden medaille
won op het wereldkampioenschap voor vijfjarige
springpaarden in Lanaken. In de Isah Cup was
het duo al derde geworden. Ook succesvol is
Constable II (Harley VDL x Lupicor), die in 2012
voor €165.000 werd verkocht via de Dutch
Sport Horse Sales. Onder Laura Kraut sprong
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Toekomst
Op de WEF Sport Horse Auction in Wellington
dit jaar kwamen twee Harley VDL-nakomelin-

1.Maikel van Mierlo
heeft al meerdere
Harley VDLnakomelingen gereden,
waaronder deze
imponerende Earley
waarmee hij in 2014
goud won op het WK
voor vijfjarige
springpaarden.
2. De voorheen door
Sjaak Sleiderink
gereden Harley
VDL-dochter Barista
SFN wordt nu door
Jesper Romp verder
opgeleid en uitgebracht
voor het
Springpaardenfonds.
3.Op vijfjarige leeftijd
werd de goed springende
Harley VDL-zoon Everto
goedgekeurd bij het
KWPN. De hengst van
Stal Everse wordt nu
verder opgeleid.
4. Onder Roelof Bril
springt de Harley
VDL-zoon Arlando op
internationaal
1.55m-niveau. Het duo
werd onder meer tweede
in de landenwedstrijd
van Drammen in 2014.
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gen met succes onder de hamer. De veelbelovende zevenjarige VDL Dolonie H (mv.
Burggraaf) en VDL Dorusino (mv.Indorado)
sprongen beide al op 1.30m-niveau en zijn
voor 150.000 respectievelijke 195.000 dollar
verkocht. VDL Dolonie H was in Polen
nationaal kampioen op 1.30m-niveau. Ook een
beloftevolle Harley VDL-nakomeling is
Floriona (mv.Empire) die onder Eric van der
Vleuten jr. wordt gereden en in mede-eigendom van Willem Greve is. Vorig jaar heeft
Harley VDL zijn eerste zoon goedgekeurd
gekregen bij het KWPN, namelijk de goed
springende Everto (mv.Candillo). Ook bij
andere stamboeken zijn al zonen van Harley
VDL goedgekeurd. Begin dit jaar werd de
beloftevolle Everto vierde in de klasse M op
Jumping Amsterdam en hij wordt verder
opgeleid voor het hogere werk. “De nakomelingen van Harley VDL vallen op in de sport en
ook de handel is er gek op. Hij heeft nooit echt
veel gedekt dus we zijn blij dat er al zoveel
opvallende paarden van gekomen zijn. Het
keurpredicaat is een mooie bevestiging van het
positieve gevoel dat wij altijd al bij Harley
hebben gehad”, besluit Van de Lageweg.

Constable II begin dit jaar meerdere keren in de
prijzen op 1.45m-niveau tijdens het Winter
Equestrian Festival in Wellington. Als zevenjarige won hij onder meer een rubriek in Vilamoura. Een ander opvallende Harley VDL-nazaat is
Carst VDL (mv.Calido I), die als vijf- en zesjarige
meerdere rubrieken won in Wellington en
bovenaan in de Amerikaanse USEF-ranking in
zijn leeftijdsklasse stond. De in 2013 door het
Springpaardenfonds aangeschafte Barista SFN
(mv.Emilion) werd eerst door Sjaak Sleiderink
op 1.40m-niveau gereden en wordt sinds enkele
maanden verder opgeleid en uitgebracht door
Jesper Romp. Roelof Bril heeft in Arlando (mv.
Animo) een goed internationaal springpaard
waarmee hij al op 1.55m-niveau actief is. Ze
werden onder meer tweede in de landenwedstrijd van Drammen. Een andere goed presterende Harley-nazaatn is Bonjovina Vera (mv.No
Limit), die als zevenjarige al drie internationale
rubrieken won en reeds geplaatst is op 1.40mniveau met Marc Bettinger.
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VERERVING HARLEY VDL

HARLEY VDL
HEARTBREAKER x CARTHAGO
btbh:

Genetisch profiel

*
*
*

*
*

*

gemiddeld

*

*
*

*
*
*

Springen

laag

86%

147

hoog

Exterieur

laag

76%

107

hoog

Vrijbeweging

laag

76%

102

hoog

Vrijspringen

laag

79%

107

hoog

OC-gezondheid

laag

Stokmaat

klein

76%

n.v.t.

hoog

100

groot

Op de springindex staat Harley VDL genoteerd met een hoge score van 147, bij een
hoge betrouwbaarheid van 86 procent. Voor de vererving van exterieur scoort hij
bovengemiddeld (107), en dat telt ook voor het vrijspringen (107). Qua vrijbewegen
scoort hij gemiddeld (102). Harley VDL vererft duidelijk springaanleg, en dat begint al
bij de galoppade. Daarvoor scoren zijn nakomelingen goed. Ze galopperen met ruimte
(96), afdruk (90) en veel balans (91). Bij het springen valt de afdruk – richting positief
op, zo springen zijn nakomelingen duidelijk naar boven (92) en zijn daarbij duidelijk vlug
(89). Ze springen met een gevouwen voorbeen (87), een ronde rugtechniek (95), een
open achterhand (94), vermogen (93), souplesse (92) en een duidelijke mate van
voorzichtigheid (91). Het volledige genetische profiel van Harley VDL is terug te
vinden in de online KWPN-hengstendatabase.
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