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Voorlopige highlights van
drie hengstenjaargangen
Z-, A- en B-jaargangen presteren volop in de
dressuursport
Het grootste deel van de KWPN-goedgekeurde hengsten geboren in de jaren 2004, 2005 en 2006 presteren in de
sport. Iedere jaargang kent zijn eigen voorlopige eyecatchers, zoals Zhivago voor de Z-jaargang, Apache voor de
A-jaargang en Bon Bravour en Bretton Woods voor de B-jaargang. Hoogste tijd om de belangrijkste smaakmakers
van deze dressuurjaargangen eens nader toe te lichten.

hengstencompetities in de klasse M (2010)
in Z (2011). In het najaar van 2007 was de
hengst, op driejarige leeftijd, goedgekeurd
met maar liefst 87 punten. Hij werd

De KWPN-goedgekeurde hengsten uit
deze jaargangen vallen op in de sport tot
en met het Lichte Tour-niveau. Een aantal
van hen heeft al deelgenomen aan de
Wereldkampioenschappen voor jonge
dressuurpaarden in Verden of maakt
momenteel deel uit van de selectie. Via de
sport kunnen zij hun kwaliteiten bewijzen
en zo de interesse van de fokkers naar
zich toe trekken.

omschreven als een hengst met een zeer
goede instelling, die zich zeer goed laat
bewerken. De stap is zuiver en zeer goed
van ruimte (9), de draf is goed van ruimte

De voorlopig best presterende hengst uit
de Z-jaargang is IPS Zhivago (Krack C uit
Orendy ster pref v.Jazz, fokker Pegasus
Stables uit Bentelo) onder Theo Hanzon.
Medio april debuteerde de hengst op dit
niveau en deed dat gelijk met een winnende proef en een score van 73.29% in
de Prix St. Georges. De wedstrijd in Almelo
was een selectiewedstrijd voor het
Nederlands kampioenschap. Twee weken
later won hij ook in Uden, wederom een
selectiewedstrijd. Zhivago won de Prix St.
Georges met 73.49%. Daarvoor was
Zhivago al succesvol op ZZ-Zwaar-niveau
en afgelopen indoorseizoen won hij zilver
op de Nederlandse kampioenschappen in
deze klasse. Als vijfjarige won Zhivago de
Pavo Cup en een jaar later werd de Krack
C-zoon achtste in de finale op het WK voor
jonge dressuurpaarden in Verden. Ook tot
zijn palmares behoort de overwinning in
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Lichte Tour

Eén van de eyecatchers uit de Z-jaargang is de Krack C-zoon Zhivago, die onder Theo Hanzon afgelopen winter
brons won op het NK ZZ-Zwaar en onlangs een winnend debuut maakte in de Lichte Tour.

Dirk Caremans

Onder Emmelie Scholtens excelleert Apache in de sport. De pas zevenjarige UB40-zoon loopt al zeer succesvol op
Lichte Tour-niveau en wordt met recht beschouwd als een uitzonderlijk talent.

en gedragen (8), de galop is bergop, goed
van ruimte en krachtig (9). Hij toonde zeer
veel aanleg en geeft zijn ruiter een zeer
goed gevoel. Hengstenkeuringscommissielid en Olympisch jurylid Wim Ernes: “Het is
altijd al een hengst geweest met veel
uitstraling, drie goede gangen en veel
houding. Het beeld was altijd bergop en hij
viel op met zijn aansprekende voorhand en
voorbeentechniek.” Als driejarige was
Zhivago reservekampioen op de hengstenkeuring in ’s-Hertogenbosch.

Op jonge leeftijd waren Ziësto en Zizi Top
elkaars grootste concurrenten in de
hengstencompetitie in de klasse L, maar
laatstgenoemde bleek de uiteindelijke
winnaar. In de afgelopen hengstencompetitie werd Zizi Top tweede met een
verrichting op ZZ-Licht-niveau. Door Hans
Peter Minderhoud wordt hij nu verder
opgeleid. Hij was als vierjarige én vijfjarige
vierde in de Pavo Cup en op het WK in
Verden bezette hij de knappe vijfde positie
in de finale bij de vijfjarigen. “Zowel Ziësto
als Zizi Top lieten al veel talent zien in het

verrichtingsonderzoek. Ziësto was wat
veel hengst en daardoor wat wisselend in
zijn prestaties, maar viel wel continu op
met zijn krachtige galoppade, gedragen
draf en aanleg als dressuurpaard. De
krachtig bewegende Zizi Top had als jong
paard al drie goede basisgangen en liet al
heel veel aanleg als dressuurpaard zien”,
vertelt Ernes. Ziësto werd in het voorjaar
van 2007, als driejarige, ingeschreven met
80 punten. Voor de stap, draf en galop
kreeg hij een 8 en voor de souplesse een
8,5. In datzelfde onderzoek liep Zizi Top
zich in de kijker en hij werd goedgekeurd
met 83,5 punten. Voor de stap een 9, de
draf een 8 en aanleg als dressuurpaard
een 8,5. Ook de hengst Zambuka (Scandic uit Tilia II ster prok v.Biotop, fokker
Maatschap Van Esch uit Heeswijk-Dinther)
nam deel aan het WK in Verden als
vijfjarige, in de finale bereikte hij toen een
twaalfde plaats. Een andere opvallende
hengst uit deze jaargang is de inmiddels
geëxporteerde Zuidenwind (OO Seven uit
Serendy elite v.Jazz, fokker H. van Helvoirt
uit Rosmalen) die als vierjarige de Pavo
Cup won, net voor Zambuka.

Toptalent
Eén van de eyecatchers uit de A-jaargang
is de geweldig presterende Apache (UB40
uit Tolanda elite pref v.Krack C, fokker A.A.
van der Koppel uit Wadenoijen), die onder
Emmelie Scholtens successen aaneen
rijgt. Als driejarige was hij reservekampi-

Z-jaargang
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Twee andere opvallende hengsten uit deze
jaargang zijn Ziësto (Lancet uit Molly ster
prok v.Clavecimbel, fokker A. de Jong uit
Wouwse Plantage) en Zizi Top (Tango uit
Litchy elite pref prest sport-dres v.Ferro,
fokkers Van de Valk en Van Anholt uit
Ommel). Beide hengsten namen deel aan
het WK in Verden, Zizi Top werd vijfde bij
de vijfjarigen en Ziësto nam zowel als
vijf- en als zesjarige deel aan dit prestigieuze kampioenschap. In 2010 won Ziësto
bij de zesjarigen de kleine finale en
bereikte de 14e plek in de finale. De
hengst is in oktober 2010 verkocht naar
Gasten Glock in Oostenrijk, de sponsor
van Edward Gal en Hans Peter Minderhoud. Eén van hen zal naar alle waarschijnlijkheid de verdere opleiding van
Ziësto op zich nemen. Als vierjarige werd
Ziësto al achtste in de Pavo Cup en een
jaar later bereikte hij zelfs de derde plaats.

Diverse KWPN-goedgekeurde hengsten presteerden op het WK in Verden, waaronder deze Ziësto (v.Lancet) tweemaal. Bij eigenaar Gaston Glock wordt hij nu verder opgeleid voor de sport.
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presterende paarden van zijn leeftijd. Emmelie Scholtens heeft ook een andere
opvallende hengst uit de A-jaargang onder
het zadel, de op zesjarige leeftijd goedgekeurde hengst Astrix (Obelisk uit Upshot
ster v.Olivi, fokker E.T. ten Bosch uit Driel)
die als vijf- én als zesjarige wereldkampioen werd in Verden. “Toen wij hem goedkeurden was hij al wereldkampioen bij de
vijfjarigen. Astrix is een hengst met een
zeer uitgebalanceerd karakter. Hij is een
goede meewerker en heel constant. Het is
een hengst zonder zwakke punten en zijn
bewerkbaar- en rijdbaarheid zijn heel
goed.” Astrix werd na een verkort onderzoek ingeschreven met 83,5 punten, waaronder 8,5-en voor de stap, draf en aanleg
als dressuurpaard. Voor de rijdbaarheid en
instelling pronkt een 9,5 op zijn cijferlijst.
De United-zoon Bordeaux was als driejarige kampioen op de hengstenkeuring en neemt momenteel deel aan de
Nederlandse selecties voor het WK in Verden.
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het Nederlands kampioenschap. Eind april
maakten Emmelie Scholtens en Apache
met succes de overstap naar de Lichte
Tour en deden dat in Uden gelijk met het
overwinnende percentage van 72.24%.
Hun tweede wedstrijd, tijdens de derde
selectiewedstrijd voor het NK, betekende
opnieuw een overtuigende zege. Met
74.47% wonnen ze deze selectiewedstrijd
in Ermelo en daarmee zijn ze één van de
favorieten voor de Nederlandse titel in de
Lichte Tour. De pas zevenjarige hengst
behoort daarmee absoluut tot de best

Een andere succesvolle hengst uit deze
jaargang is Amazing Star (Flemmingh uit
Thalia Vrouwe ster v.Ferro, fokker M.
Hendriksen-de Rijk uit Ede). Hij won de
Pavo Cup als vierjarige in 2011 en won
eerder dat jaar al de hengstencompetitie
in de klasse M. In mei dit jaar debuteerde
Amazing Star met succes op ZZ-Lichtniveau. Onder zijn vaste ruiter Theo Hanzon won hij beide proeven in Zevenaar,
met percentages van 67.71 en 65.71%.
“In het verrichtingsonderzoek maakte
Amazing Star vooral indruk met zijn goede galoppade. Hij heeft een hele mooie
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oen op de hengstenkeuring in ’s-Hertogenbosch en hij nam in het najaar deel
aan het verrichtingsonderzoek. Met achten
voor de stap, galop, souplesse en aanleg
als dressuurpaard werd Apache goedgekeurd met een totaal van 78 punten. Voor
de rijdbaarheid en instelling kreeg de
hengst een 8,5. Hij werd omschreven als
een intelligente hengst met een zeer goede instelling en veel bereidheid tot werken.
“Apache had als driejarige al een geweldige uitstraling en veel energie in zijn bewegingen. Hij is heel werklustig en de
laatste jaren kan dat steeds beter in goede
banen worden geleid. Dat blijkt ook wel uit
zijn uitstekende prestaties, momenteel
zelfs al op Lichte Tour-niveau”, licht Wim
Ernes toe. “In de beginjaren speelde spanning de hengst nog wel eens parten en dat
kwam dan met name in de stap tot uiting.
Maar ook op dit punt is de hengst al sterk
verbeterd.” Als vierjarige bezette Apache
de tweede plek in de Pavo Cup en ook in
de hengstencompetitie liet hij al diverse
malen zijn kwaliteit zien. Afgelopen jaar
won hij de hengstencompetitie in de gecombineerde klasses Z/ZZ-Licht/ZZZwaar, waarbij hij zijn verrichting op het
hoogste niveau deed. Al op zesjarige debuteerde de hengst op ZZ-Licht-niveau en
na enkele zeer verdienstelijke starts werd
al snel de overstap naar het ZZ-Zwaar
gemaakt. Ook op dit niveau heeft Apache
meerdere spraakmakende overwinningen
behaald, waaronder in de halve finale van

A-jaargang

Tweevoudig wereldkampioen Astrix (v.Obelisk) kreeg als zesjarige zijn dekbrevret van het KWPN. Hij blinkt uit met
zijn rijdbaarheid, bewerkbaarheid en instelling en beschikt over drie correcte gangen.

Onverslaanbaar
Ook de B-jaargang lijkt een sterke te zijn.
Voorlopig is IPS Bon Bravour (Painted
Black uit Odette keur pref v.Chronos, fokker W.J.M. van Beek uit Schaijk) de koploper. Onder de Belgische ruiter Tom
Franckx is hij al menigmaal onverslaanbaar gebleken. Zo won hij zowel de klasse
L als de klasse M in de hengstencompetitie en in 2011 werden ze reservekampioen
in de Pavo Cup. Als vierjarige werd Bon
Bravour in het voorjaar goedgekeurd met
79,5 punten. Hij kreeg achten voor zijn
basisgangen en de aanleg als dressuurpaard. “Bon Bravour beheerst in België
alle jonge paardenwedstrijden en dat is
niet voor niets. Hij heeft een heel werkwillig karakter en viel in het verrichtingsonderzoek al op met zijn aanleg om te sluiten
en goede basisgangen.” Vorig jaar nam
IPS Bon Bravour deel aan het WK in Verden, en dat deed hij niet onverdienstelijk.
In de finale behaalde de Painted Black-
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voorhand en deed het vorig jaar heel
goed in de selecties voor het WK in Verden. Helaas zat het hem op het kampioenschap zelf niet erg mee omdat hij
teveel afgeleid was, maar hij heeft wel
veel aanleg.” In het verrichtingsonderzoek werd Amazing Star omschreven als
een hengst met een zeer goede houding
en veel souplesse. Zijn galop is bergop,
zeer goed van ruimte en gedragen. Hij
kwam uit op een puntentotaal van 81,5
met een 9 voor zijn galop als hoogste
cijfer en een 8,5 voor de aanleg als dressuurpaard. Een hengst die steeds beter
tot zijn recht komt in de sport is Arlando
(Paddox uit Herlanda ster pref v.Mytens
xx, fokker A.J. van ’t Klooster uit Eemnes)
onder Diederik van Silfhout. In april 2011
maakte de hengst een uitstekend debuut
op ZZ-Licht-niveau door gelijk beide
proeven te winnen in Schaijk. Eind 2011
werd de overstap naar het ZZ-Zwaar
gemaakt en afgelopen maart behaalde
Arlando onder Van Silfhout de bronzen
medaille op indoor NK. Als driejarige
werd hij in het najaar goedgekeurd met
78 punten, waaronder een 8 voor de aanleg als dressuurpaard en een 8,5 voor de
galop. “In het verrichtingsonderzoek viel
hij al op met veel aanleg voor het hogere
werk. Dat komt er nu in de sport steeds
meer uit en hij presteert als zevenjarige al
op ZZ-Zwaar-niveau.”

Uit de B-jaargang valt de Painted Black-zoon IPS Bon Bravour heel positief op in de sport en jonge paardenwedstrijden. Vorig jaar werd hij knap vijfde in Verden.

zoon een knappe vijfde plaats. Ook dit jaar
lijkt hij hard op weg naar afvaardiging vanuit België, dankzij excellente prestaties in
de selecties. In de Nederlandse selecties
doet zijn collega-hengst Bordeaux (United
uit Venna ster v.Gribaldi, fokker Lisman
Stables uit Dreumel) onder Eva Möller
goede zaken. De kampioen van de hengstenkeuring in ’s-Hertogenbosch was enige tijd wegens blessures niet in staat zijn
kunnen in de sport te bewijzen, maar is nu
hard op weg de grote verwachtingen in te
lossen. In het najaar van 2009 werd Bordeaux ingeschreven met 82 punten, met
onder meer een 9 voor de galop en een 8
voor de aanleg als dressuurpaard. In 2009
bezette hij de derde plek in de Pavo Cup.
“Bordeaux is pas sinds kort weer echt aan
het werk en dat lijkt heel veelbelovend. In
de WK-selecties valt hij op met zijn bergopwaartse bewegingen. Hij heeft drie zeer
goede gangen en is heel werkwillig. Daarmee maakte hij in het onderzoek ook al
een goede indruk”, vertelt Wim Ernes, die
nauw betrokken is bij de selecties voor het
WK Jonge Dressuurpaarden in Verden.

Veelbelovend
Een andere veelbesproken hengst uit de
B-jaargang is Bretton Woods (Johnson uit
Annabel elite pref v.De Niro, fokker G. Jansen-Blanken uit Joppe). Onder Emmelie
Scholtens won hij de VSN-Trofee en via de
Pavo Cup, waarin hij tweede werd, ver-

diende hij aanwijziging voor het verrichtingsonderzoek. In het najaar als vierjarige
slaagde de talentvolle hengst met 84,5
punten, met onder meer negens voor de
galop, houding & balans en aanleg als
dressuurpaard. Onder Scholtens behaalde
hij als vijfjarige de bronzen medaille op het
WK in Verden en direct daarna ging hij over
in Duitse handen. Alexander Matthias Rath
neemt de verdere opleiding van de hengst
op zich. “Bretton Woods is een hoogbenige hengst met veel uitstraling. Hij beweegt expressief en galoppeert met veel
kracht en gedragenheid. Hij toonde in het
onderzoek zeer veel aanleg.” Ook goed op
weg in de sport is Briljant (Uphill uit Ruzelma ster v.Darlington, fokker Gebr.
Scholten uit Emst). Onder Diederik van
Silfhout debuteerde de hengst onlangs op
ZZ-Licht-niveau en dat deed hij direct met
een overwinning in Lunteren. Briljant liep
daar 66% bijeen en dat belooft veel voor
de toekomst. Hij werd in het voorjaar als
driejarige ingeschreven met 79 punten,
waaronder een 8 voor de aanleg als dressuurpaard.
Naast de genoemde eyecatchers uit de
Z-, A- en B-hengstenjaargangen presteren er ook nog diverse andere hengsten
in de dressuursport. De sport is een uitstekende etalage voor de fokkerij en de
hengsten kunnen op deze manier goede
reclame maken voor zichzelf en hun
nakomelingen.

IDS11 • 1 juni 2012

27

