KEUREN

Harley VDL preferent

Springpaardenvererver pur sang
Op de KWPN Stallion Show afgelopen februari werd Harley VDL gehuldigd als preferente hengst.
Deze hoogste onderscheiding volgt voor de Heartbreaker-zoon drie jaar na het keurpredicaat. Met al
tientallen internationaal springende nakomelingen en reeds vier KWPN-goedgekeurde zonen heeft hij
zijn naam als vererver definitief gevestigd.
Tekst: JENNEKE SMIT — Beeld: DIRK CAREMANS E.A.

O

p 17 mei 2001 zag Harley VDL het
levenslicht bij zijn fokker Martien van
der Bruggen. Hij kreeg de naam Ursel
mee en was één van de vier nakomelingen van
de internationaal springende Carthago-merrie
Larthago, die allen via embryotransplantatie
ontstaan zijn. Hij kwam als veulen al in handen
van familie Van de Lageweg, waar hij zich heeft
ontwikkeld tot één van de uithangborden van
VDL Stud.

Goede match
Bij het KWPN heeft de Holsteiner merrie
Larthago de predicaten sport-spr preferent en
prestatie dubbel en dwars verdiend. “Als veulen
kocht ik Larthago op een veiling in Holstein,
omdat ik gek was op Carthago-bloed en het een
groot, langgelijnd merrieveulen was. Het was
misschien niet de modernste merrie, maar ze
had maat, veel lengte, een lange hals en een
mooi hoofd. Sommige mensen hadden wat
kritiek op haar, en vroegen waarom ik helemaal
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naar Holstein reed om vervolgens thuis te
komen met een tuiger, want daar had ze
misschien wel wat van weg”, lacht Van der
Bruggen, die inmiddels menig succes heeft
beleeft met de stam van Harley VDL. “Gelukkig
heeft ze bewezen een heel goed springpaard te
zijn. Koen Leemans heeft haar tot zevenjarige
leeftijd gereden en werd er onder meer NKBkampioen mee. Vervolgens kwam Larthago bij
Mathijs van Asten onder het zadel, waarmee ze
33 internationale overwinningen heeft behaald.
Toen ze een blessure kreeg, besloot ik haar eerst
in te zetten voor embryotransplantatie voordat
ze terug zou kunnen keren in de sport, maar dat
laatste is er nooit meer van gekomen. Harley
VDL komt uit haar eerste jaargang na de sport.
Hij was een heel druk en spooky veulen, in het
begin vond ik het niet gelijk iets aparts. Een
beetje een dik mopke, zoals wij dan zeggen.
Maar hij ontwikkelde zich heel positief en
achteraf kunnen we wel stellen dat gifkikker
Heartbreaker heel goed past bij zo’n grote,

Op de KWPN Stallion
Show werd topvererver
Harley VDL gehuldigd als
preferente hengst. De
hoogste onderscheiding
voor een fokhengst.

nuchtere merrie als Larthago”, blikt de fokker
terug. Bij het KWPN is inmiddels ook Larthago’s
zoon Casago (v.Casall) goedgekeurd.

Altijd opvallend
Wiebe Yde van de Lageweg weet nog precies
waar Harley VDL 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 meeste
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 jongepaardenwedstrijden. 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
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Martien van der Bruggen:

“Gezien zijn goede
afkomst is het geen
verrassing dat Harley
VDL zo’n goede fokhengst is gebleken.”

als vijfjarige werd hij aangewezen voor het
verkorte onderzoek. “Hij dekte met zijn
NRPS-dekbrevet 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.

In de kijker
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,

Onder Jessica Kürten
heeft de Heartbreakerzoon zich in de
internationale sport tot op
1.50m-niveau bewezen. In
2011 won het duo op
spectaculaire wijze de
VHO Trofee.

Tweemaal won de
Harley-zoon Earley met
Maikel van Mierlo goud
op het WK Jonge
Springpaarden. Hij wordt
nu op 1.45m-niveau
uitgebracht door Marlon
Zanotelli.
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OPVALLENDE NAKOMELINGEN
Arlando (mv.Animo) ISP Grand Prix met Roelof Bril
Constable II (mv.Lupicor) ISP Grand Prix met Laura Kraut
Camelot (mv.Ojasper) ISP Grand Prix met Kevin Beerse
Charly Chaplin S (mv.Burggraaf) ISP Grand Prix met Kerry McCahill
Doloris (mv.Colorado D) ISP Grand Prix met Santiago Lambre
Cenzo (mv.Cavalier) ISP 1.55m met Conor Swail
Baptista (mv.Guidam) ISP 1.55m met Tiago de Mesquita
HH Earley (mv.Indorado) tweevoudig Wereldkampioen en ISP 1.45m
Davidson (mv.Chin Chin) winnaar Isah Cup 7jr en ISP 1.50m

GOEDGEKEURDE ZONEN
Everto (mv.Candillo) ISP 1.40m
Justice HL (mv.Epilot) 86,5 punten VO
Jenssen VDL (mv.Zirocco Blue VDL) 86,5 punten VO
Jubel ES (mv.Lauriston) 85 punten VO

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 internationale
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.

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 1.50m-niveau 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
daarom destijds gekozen om hem terug te halen
voor de fokkerij.”

Een begrip

Eén van de meest
succesvolle Harleynazaten is Roelof Bril’s
Nations Cup-paard
Arlando, die op het
hoogste niveau presteert.

Anno 2018 kunnen we constateren dat Harley
VDL in de fokkerij een begrip is geworden.
Paarden als Arlando, Constable HH, Charly
Chaplin S en Doloris presteren sterk op het
hoogste niveau, zoon Earley won met Maikel
van Mierlo tweemaal de gouden medaille op het
WK Jonge Springpaarden en zet zijn loopbaan
nu op 1.45m-niveau voort met Marlon Zanotelli, en bij het KWPN zijn inmiddels vier zonen
van Harley VDL goedgekeurd. Onder hen de
zeer goed scorende Jubel ES en Justice HL, die
met 85 respectievelijk 86,5 punten zijn inge-

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 op over Harley VDL, omdat hij dacht
dat die hengst mij goed zou passen. Ik heb hem
geprobeerd als zevenjarige en was direct 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
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schreven. Harley VDL leverde al 36 stermerries,
zes keurmerries en zeven elitemerries. Vijf
dochters slaagden voor de merrietest, vijftien
voor de IBOP en 22 hebben reeds het sportpredicaat op zak. Zijn opvallende fokresultaten,
tezamen met zijn eigen prestaties en sterk
presterende familieleden, hebben er toe geleid
dat Harley VDL op de springindex staat
genoteerd met een zeer hoge score van 160.
Fokker Martien van der Bruggen was present bij
de huldiging van de kersverse preferente
vererver Harley VDL op de hengstenkeuring dit
jaar. “Heel mooi dat hij nu het hoogste predicaat
heeft behaald. Gezien zijn goede afkomst is het
ook geen verrassing dat zo’n hengst zich zo
sterk weet te vererven. Hij geeft hele goede
springpaarden, misschien niet altijd geschikt
om een dametje mee op pad te sturen, maar er
moet ook wel wat in zitten hè!”

De tienjarige Harley
VDL-dochter Doloris won
met Santiago Lambre
onlangs een
1.50m-rubriek op het
Winter Equestrian
Festival in Florida.

In de topsport wordt
Harley VDL onder meer
vertegenwoordigt door
Charly Chaplin S, die met
Kerry McCahill en
voorheen Darragh Kenny
zijn kwaliteiten toont.

Op de springindex staat Harley VDL genoteerd
met een zeer hoge score van 160, bij een hoge
betrouwbaarheid van 91 procent. Voor de
vererving van exterieur scoort hij duidelijk
bovengemiddeld (111), en dat telt ook voor het vrij
springen (110). Qua vrij bewegen en de vererving
van stokmaat 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
(93), veel afdruk (86) en veel balans (87). Bij het
springen valt de afdruk – richting positief op, zo
springen zijn nakomelingen duidelijk naar boven
(90) en zijn daarbij duidelijk vlug (88). Ze springen
met een gevouwen voorbeen (88), een ronde
rugtechniek (94), een open achterhand (94),
vermogen (91), souplesse (91) en een duidelijke
mate van voorzichtigheid (91). Het volledige
genetische profiel van Harley VDL is terug te
vinden in de online KWPN Database.

hartstikke mooi nieuws. Zijn kinderen duiken
overal op, uit goede moeders en uit slechte
moeders, dat is een goed teken. Harley geeft
veel vermogen, scherpte en voorzichtigheid
door en dat is een hele belangrijke eigenschap
voor een fokhengst. Qua type fokt hij wat
wisselend, naast royale paarden zien we ook wel
wat kleine, scherpe nakomelingen van Harley en
die blijken aan het einde van de rit ook altijd
meer vermogen te hebben dan je in eerste
instantie denkt. Wat dat betreft is Harley een
typische zoon van Heartbreaker. En net als zijn
vader past hij het minst goed bij merries die zelf
klein en beknopt zijn, maar verder kan hij alle
soorten merries bedienen. Want springkwaliteit
vererven, dat doet ‘ie!”, besluit Wiebe-Yde. •

Erkenning
Familie Van de Lageweg had Harley VDL altijd al
hoog zitten en is blij dat hij van het KWPN de
hoogste erkenning heeft gekregen. “Dat was

Wiebe-Yde van de Lageweg:

“De kinderen van Harley VDL duiken overal
op in de sport. Gefokt
uit zowel goede als
slechte merries, dat is
een goed teken.”
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