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Jazz

‘s Werelds beste dressuurpaardenleverancier
Toen Jazz in 1994 zijn verrichtingsonderzoek liep, kenden we nog geen gespecialiseerde fokrichtingen dressuur
en springen en Jazz was één van de eerste hengsten ooit die werd ingeschreven in het stamboek terwijl hij
onvoldoendes kreeg voor het springen. Wat zou het een gemis geweest zijn voor de Nederlandse
dressuurfokkerij als de hengstenkeuringscommissie destijds anders had besloten.

Tineke Bartels leidde Jazz op tot het hoogste niveau en behaalde mooie successen met hem.

Op de WBFSH-ranking van afgelopen jaar
vinden we het bewijs: Jazz is de beste dressuurpaardenleverancier van het moment. In
deze lijst vinden we maar liefst 14 nakomelingen van deze topatleet, die zelf ook nog
steeds op de ranking te vinden is. Al in 2006
werd Jazz beloond met de titel Paard van
het Jaar en hierna zijn er alleen nog maar
meer wapenfeiten bijgekomen die zijn waarde voor de Nederlandse fokkerij en dressuursport onderstrepen. Zijn dochters
Zhara-Obertje en Andy werden kampioen
op de NMK, zoon Parzival brak definitief
door met Adelinde Cornelissen door onder
meer op de wereldbekerwedstrijden van
Stockholm, Londen en Mechelen te winnen.
In 2007 waren de beste drie scores in de
IBOP voor Jazz-dochters en ga zo maar
door. De eerste amazone die succesvol was
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met de Cocktail-zoon Jazz zelf was Tineke
Bartels. Enkele jaren geleden kwam de
hengst in bezit van Stoeterij Broere, waarna
Kirsten Beckers hem onder het zadel kreeg.
Met Jazz ervoer zij voor het eerst hoe het is
als een paard uit zichzelf gemotiveerd aan
het werk blijft als het moeilijk wordt. Inmiddels moet de 18-jarige stempelhengst het
opnemen tegen zijn eigen kinderen in de
dressuurring. Parzival, Nartan, Premier, Ojay
en Next One zijn slechts enkele voorbeelden van nakomelingen die hem de beste
vererver volgens de WBFSH-ranking
hebben gemaakt.
Met een dressuurfokwaarde van 181 en een
betrouwbaarheid van 96% bewijzen ook de
cijfers dat Jazz inderdaad tot de groten der
aarde behoort. Er is nog altijd veel vraag
naar Jazz als dekhengst en daarnaast
komen er steeds meer zonen en kleinzonen
beschikbaar voor de fokkerij. De teller staat

Jazz-kinderen op WBFSH-ranking 2008
Naam
WBFSH-ranking
-Parzival (m.Fidora ster pref prest v. Ulft)
-Premier (m.Farah ster prest v.Ulft)
-Nartan (m.Tanja ster prest v.Le Faquin)
-Orion (m.Havanna ster v.Consul)
-Robin Hood (m.Lionne ster v.Zep)
-Oriento (m.Dorienta keur pref v.Zeoliet)
-Piet (m.Belinda ster pref v.Blanc Rivage)
-Interfloor Next One (m.Butopia keur pref prest v.Le Mexico)
-BMC Ojay (m.Dieneke prest sport-(dr) v.Formateur)
-Korenbloem’s O’Neill (m.Wananta keur pref sport(dr) v.Plesman)
-Seigneur (m.Norienta sport(dr) v.Farrington)
-Active Private Dancer (m.Dieneke sport(dr) v.Formateur)
-Oleander (m.Farah ster prest v.Ulft)
-Mayfield Pzazz (m.Elisa ster v.Amulet)

Ruiter/Amazone
Adelinde Cornelissen
Aat van Essen
Jeanette Haazen
Leslie Reid
Susan Blinks
Petri Bax
Frank Freund
Edward Gal
Marlies van Baalen
Kebie van der Heijden
Armand Valkenborg
Nicola McGivern
Adam Latowka
Kerry Mack

Plaatsing
6
50
51
76
79
91
128
134
222
252
310
390
426
459
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Succesvolle
nakomelingen in de IBOP (2007/2008)
Naam
2007
-Winoa (m.R Ulvira elite v.Flemmingh)
-Zoriana (m.Poriana keur pref sport(dr) v.Juventus)
-Vita (m.Jerlinda elite pref v.Michelangelo)
2008
-Annerijke (m.Rozarijke ster sport(dr) v.Gribaldi)

voorlopig op acht zonen en elf kleinzonen.
Johnson was onder de naam Verdi kampioen van de hengstenkeuring en Tango
kreeg uit zijn eerste jaargang reeds twee
zonen goedgekeurd te weten Zizi Top en
Zardando. Afgelopen hengstencompetitie
stond in elke klasse een zoon of kleinzoon
van Jazz bovenaan. De Pavo Cup werd de
afgelopen twee jaar gedomineerd door de
Jazz-zonen Wynton en Westpoint, die allebei een keer kampioen en reservekampioen
werden. Een zeer succesvolle kleinzoon is
Vivaldi, winnaar van onder meer de Pavo
Cup en de hengstencompetitie klasse Z.
Sprekend over de Pavo Cup: al vanaf 2000
is Jazz topaanvoerder van de Pavo Cupfinale, met uitzondering van 2004 toen hij
Krack C voor moest laten gaan. Zo won
onder andere Broere Norway de Cup, net
als Patser, die dat tweemaal deed. Ook
Robin Hood, inmiddels Grand Prix geklasseerd, won de felbegeerde prijs als vijfjarige.
Verschillende succesvolle Pavo Cup-paarden mochten zich ook op de wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden
bewijzen. Anderen plaatsten zich via een
andere weg voor dit kampioenschap en het
is bij elkaar genomen een hele lijst. Onder
andere de Jazz-nazaten Nartan (uit Tanja
ster prest van Le Faquin), Patser (uit Cirginia
keur pref prest van Ariban xx), Decor Just
Royal Dancer (uit Kerginia keur pref v.Frühling), KWPN-hengst Tango, Sensation (uit
Zarina ster van Blanc Rivage xx), Ulysse (uit
Rocaille sport(dr) van Rouletto), Winoa (uit R
Ulvira elite van Flemmingh) en de KWPNhengsten Johnson, Westpoint en Wynton
werden afgevaardigd.

Dochters
Niet alleen zijn zonen zijn succesvol, ook de
vrouwelijke nakomelingen van Jazz laten
van zich horen. Veel van zijn Pavo Cuptoppers zijn merries en hebben het ook in
de merrietesten goed gedaan. Zo vormden
zijn dochters Winoa, Zoriana en Westpoint’s

Punten
90,5
90
87
90

volle zus Vita in 2007 de top drie in de
uitslagenlijst van de IBOP met respectievelijk 90,5, 90 en 87 punten. Dit jaar was
Annerijke de aanvoerder van deze lijst met
90 punten en daarnaast won zij de VSNtrofee. De N-jaargang van 1995 was de
eerste van Jazz. In 1998 kwamen zijn eerste
dochters op de keuring en sindsdien had
maar liefst vier keer een NMK-kampioene
Jazz als vader. Dit waren Okee in 1999,
Sunny Girl in 2002 en Zhara-Obertje en
Andy in 2007 en 2008.
In de nieuwste ranglijst met fokwaarden van
de merries zonder kinderen in de sport zijn
bij de hoogste 100 maar liefst 39 dochters
van Jazz. Bij de lijst met merries zonder
kinderen in de sport zijn dit er elf.
Alleen al de directe nakomelingen van Jazz
hebben uitermate indrukwekkend gepresteerd. Maar ook zien we vaak Jazz als

Dankzij haar Parzival wordt Adelinde Cornelissen ‘de
nieuwe Anky’ van de dressuursport genoemd. Ze
wonnen onder meer de wereldbekerwedstrijden in
Mechelen, Londen en Stockholm.

grootvader in de pedigree van succesvolle
paarden in de sport, op keuringen en in
diverse competities. Het is haast niet voor
te stellen hoe de fokkerij van dressuurpaarden eruit had gezien als Jazz niet was
goedgekeurd omdat hij sprong voor een vijf.
Toenmalig voorzitter van de hengstenkeuringscommissie was Jaap Werners. Hij
besloot samen met collega-commissieleden

Goedgekeurde zonen en kleinzonen
Naam
Zonen
-Broere Norway (m.Gemsch keur pref sport(dr) v.Ulft)
-Riant (m.Kantira keur v.Julio Mariner xx)
-Olivi (m.Halla Utopia elite pref sport(dr) v.Aktion)
-Tango (m.O Bertje keur pref v.Contango)
-Johnson (m.Roxane keur sport(dr) v.Flemmingh)
-Vic (m.Pastrade keur pref v.Flemmingh)
-Westpoint (m.Jerlinda elite pref v.Michelangelo)
-Wynton (m.Acacia PROK v.Matador II)
Kleinzonen
-Universeel (Olivi x Igata ster v.Zuidhorn)
-UB 40 (Olivi x Kilucienne keur pref sport(dr) v.Michelangelo)
-Undigo (Sandro Hit x Norell keur pref v.Jazz)
-Vivaldi (Krack C x Renate-Utopia ster pref v.Jazz)
-Citango (Contango x Rita Morka elite pref v. Jazz)
-Valdez (Houston x Oase keur v.Jazz)
-Zizi Top (Tango x Litchy elite pref prest sport(dr) v.Ferro)
-Zuidenwind (OO Seven x Serendy elite v.Jazz)
-Zardando (Tango x Roxcella keur sport(dr) v.Gribaldi)
-Zhivago (Krack C x Orendy ster pref v.Jazz)
-Armani (United x Tuzla v.Jazz)

Fokker
Stoeterij Broere BV, Alblasserdam
P.P.W. Janssen, Overloon
Maatschap Livi, Esbeek
H. van Helvoirt, Rosmalen
P. van de Vleuten, St. Oedenrode
A.A.M. Jansen, Homoet
M.A. Habraken, Boxtel
J.M. Jansen, Joppe
G.A. Post, Groningen
A.J. van Os, Sprang Capelle
A. Steenbergen, Berlicum
A. Versantvoort, St. Oedenrode
L. Hagens-Groosman, Cadzand
A.B. van der Wal, Boyl
Fam. Van de Valk-Anholt, Ommel
H. van Helvoirt, Rosmalen
A.C.L. Pullens, Waalwijk
Pegasus Stables, Bentelo
Fam. Beyer, Puiflijk
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NMK-kampioenen
Naam
-Okee (Jazz x Diamante keur pref v.Triton)
-Sunny Girl (Jazz x Grene keur pref v.Aram)
-Zhara-Obertje (Jazz x O.Bertje keur pref v.Contango)
-Andy (Jazz x Endy keur pref prest v.Ulft)

Jaar
1999
2002
2007
2008

Fokker
H. Rongen, St. Anthonis
E.T. ten Bosch, Driel
H. van Helvoirt, Rosmalen
H. van Helvoirt, Rosmalen

Pavo Cup-toppers
Naam
Plaatsing
-Broere Norway (Jazz x Gemsch keur pref sport(dr) v.Ulft) Kampioen vierjarigen (1999)
Reservekampioen vijfjarigen (2000)
-Nartan (Jazz x Tanja ster prest v.Le Faquin)
negende plaats vijfjarigen (2000)
-Olivi (Jazz x Halla Utopia elite pref sport(dr) v.Aktion)
negende plaats vierjarigen (2000)
-Oneill (Jazz x Fleur ster v.Boston)
tiende plaats vierjarigen (2000)
-Oronia (Jazz x Joyce ster v.Ulft)
elfd plaats vierjarigen (2000)
-Patser (Jazz x Cirginia keur pref prest v.Ariban xx)
kampioen vierjarigen (2001)
kampioen vijfjarigen (2002)
-O’Jazz (Jazz x Ilvira-Mere prest v.Sultan)
vierde plaats vijfjarigen (2001)
-Odyssee (Jazz x Diana prest v.Meridiaan)
negende plaats vijfjarigen en
beste merrie (2001)
-Broere Phoenix (Jazz x Losfrie keur v.Ulft)
negende plaats vierjarigen (2001)
-Decor Royal Dancer (Jazz x Kerginia keur pref v.Fruhling) reservekampioen vierjarigen (2002)
derde plaats vijfjarigen (2003)
-Riant (Jazz x Kantira keur v.Julio Mariner xx)
derde plaats vierjarigen (2002)
-Pylottie W (Jazz x Hylottie keur pref v.Samber)
zesde plaats vijfjarigen (2002)
-Rebell (Jazz x Miggy v.Edison)
elfde plaats vierjarigen en
beste ruin (2002)
negende plaats vijfjarigen (2003)
-Picasso (Jazz x Carona keur pref prest v.Volckmar)
zevende plaats vijfjarigen (2002)
-Papillon (Jazz x Darla-Utopia ster pref v.Ulft)
achtste plaats vijfjarigen (2002)
-Kalshovens Pasja (Jazz x Karista v.Ferro)
elfde plaats vijfjarigen (2002)
-Robin Hood (Jazz x Lionne ster v.Zep)
kampioen vijfjarigen (2003)
-Roselma (Jazz x Jelma v.Fruhling)
vijfde plaats en beste merrie
vijfjarigen (2003)
-Tamarinde (Jazz x Acacia PROK v.Matador II)
zevende plaats vierjarigen (2004)
-Uivertje (Jazz x Niruta v.Boy B)
vijfde plaats vierjarigen en
beste merrie (2005)
-Torrero (Jazz x Kivona v.Rubinstein)
zesde plaats vijfjarigen en
beste ruin (2005)
-Johnson (Jazz x Roxane keur sport(dr) v.Flemmingh)
Reservekampioen vierjarigen (2006)
vierde plaats vijfjarigen (2007)
-Vadette (Jazz x Nadette K ster v.Dublin)
negende plaats vierjarigen (2006)
-Westpoint (Jazz x Jerlinda elite pref v.Michelangelo)
kampioen vierjarigen (2007)
reservekampioen vijfjarigen (2008)
-Wynton (Jazz x Acacia PROK v.Matador II)
reservekampioen vierjarigen (2007)
kampioen vijfjarigen (2008)
-Winoa (Jazz x R Ulvira elite v.Flemmingh)
vierde plaats en
beste merrie vierjarigen (2007)
zesde plaats vijfjarigen (2008)
-Vita (Jazz x Jerlinda elite pref v.Michelangelo)
negende plaats vijfjarigen (2007)
-Zoriana (Jazz x Poriana keur pref sport(dr) v.Juventus)
zevende plaats vierjarigen (2008)

Sjef van Rijswijk en Engbert van Ittersum
om Jazz het dekbrevet te geven. “Hij viel
op omdat door zijn geweldige voorhand,
zijn hoogbenigheid, schoft/schouderpartij
en gebogen achterbeen. En natuurlijk kon
hij fantastisch draven. En dat hij Cocktail
als vader had was zeker een pre”, vertelt
Jaap Werners. In de terminologie van toen
was Jazz geen echt vaderpaard. Werners:
“Hij was smal en voldeed amper aan de
kwalificaties voor een dekhengst in de
ouderwetse filosofie. Maar hij had zoveel
uitstraling, ‘presence’ zoals ze dat in Engeland zeggen. Je vergat hem niet.” En Jazz
werd goedgekeurd. “Jazz had zoveel over
dat wij de volgens ons gedurfde keuze
hebben gemaakt om hem goed te keuren.
Al uit zijn eerste jaargangen bleek dat zijn
kinderen sterk op hem leken. Je pikt de
Jazz-en er meestal zo uit. Ze staan hoog in
het bloed, hebben grote ogen en zijn snel.”
Veel eer dicht Werners hemzelf en zijn
medecommissieleden over het feit dat ze
Jazz aan het begin van zijn carrière het
vertrouwen hebben gegeven niet toe.
“Onze bijdrage is geweest dat we hem
hebben goedgekeurd. Dat we de uitermate
positieve dingen de doorslag hebben doen
geven. We dachten toen al dat hij veel zou
kunnen toevoegen aan de fokkerij. Maar
dat het zo gegaan is, dat hadden we niet
kunnen bevroeden.”

Nartan en Jeannette Haazen presteren op het hoogste
niveau en staan op de 51ste plaats van de wereldranglijst dressuur.
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