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Johnson

Rijzende ster in sport én fokkerij
Het levensverhaal van de pas negenjarige Johnson is een aaneenschakeling van successen. Zowel in de sport
als in de fokkerij weet hij zich zeer positief te onderscheiden. Als driejarige excelleerde de Jazz-zoon al in Den
Bosch en werd hij uitgeroepen tot kampioen, om zich vervolgens ook onder het zadel en in de sport te bewijzen.
Onder Hans Peter Minderhoud wist hij recentelijk beslag te leggen op de zilveren medaille op het NK in de
Lichte Tour. In de fokkerij valt Johnson sterk op met zijn eerste jaargangen, zijn oudste nakomelingen zijn
uitschieters in zowel de Pavo Cup en andere jonge paardenrubrieken als op de keuringen.

Johnson zag op 23 februari 2002 het
levenslicht in de stallen van Piet van de
Vleuten uit Sint Oedenrode, die hem de
naam Verdi-V mee gaf. Moeder Roxane
voert de predikaten keur en sport-dressuur
en stamt af van bewegingsvererver Flemmingh en de keur preferente Catharin (v.
Sultan). Catharin is het resultaat van lijnenteelt, aangezien vader Sultan net als
moeder Wareina de bekende Reina-stam
vertegenwoordigen. Johnson heeft stempelhengst Jazz als vader en heeft zich
reeds ontwikkeld tot één van zijn beste
goedgekeurde zonen.

Karin van der Meul

Nooit teleurgesteld
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Als veulen van enkele maanden oud kwam
Johnson in handen van Team Nijhof uit
Geesteren. “Ik was op pad in Brabant om
daar een aantal veulens te bekijken en op
dat moment belde Piet van de Vleuten mij.
Hij had nog een Voltaire-veulen in de wei
lopen en die wilde hij wel verkopen. Ik
vertelde hem dat ik binnen een uur bij hem
kon zijn”, herinnert Henk Nijhof sr. zich nog
als de dag van gister. “Daar aangekomen
zag ik het Voltaire-veulen, maar dwaalden
mijn ogen steeds af naar dat aparte Jazzveulen: Johnson. Ik hield me een beetje stil
en toen Piet zaken wilde doen, vertelde ik
hem dat ik de Voltaire alleen wilde kopen
als ik de Jazz er ook bij kon kopen. Dat had
hij niet verwacht, maar het lukte gelukkig
wel! Ik had vanaf het eerste moment een
heel bijzonder gevoel bij Johnson, hoe hij
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daar als jong veulentje door de wei
marcheerde was echt geweldig! Het leek
‘een echte’ en ik moest en zou hem
hebben. Meestal komen zulke grote
verwachtingen niet uit, het zit immers veel
vaker tegen dan mee, maar Johnson heeft
ons nog nooit teleurgesteld.”

Dirk Caremans

Naamswijziging

Jacob Melissen

In de sport én fokkerij weet Johnson veel indruk te maken. Onder Hans Peter Minderhoud won hij dit jaar zilver
op het NK in de Lichte Tour en met zijn nafok doet hij ook sterk van zich spreken.

Dirk Caremans

Toptalent Bretton Woods heeft al diverse grote successen behaald en behoort tot de smaakmakers uit Johnson’s
eerste jaargang.

Zoon Breezer won in februari de finalewedstrijd van de hengstencompetitie en overtuigt met zijn goede galoppade en inzet.

In die tijd stelde Team Nijhof regelmatig
hengsten voor op buitenlandse hengstenkeuringen en werd Johnson met succes
aangeboden in Oldenburg. Het hengstenselectietraject verliep vrijwel gelijk met die van
het KWPN, maar zijn eerste goedkeuring
kreeg de Jazz-zoon bij Oldenburg. Bij dat
stamboek hebben ze de regel dat gekeurde
zonen een naam moeten hebben die begint
met de eerste letter van hun vaders naam,
en om die reden werd Verdi omgedoopt in
Johnson. Het selectietraject bij het KWPN
verliep ook vlekkeloos voor Johnson, op de
hengstenkeuring in ‘s-Hertogenbosch werd
hij gehuldigd tot kampioen. “Johnson kreeg
in de kampioenskeuring de meeste concurrentie van Vivaldi en Valeron. Vivaldi was
toen nog erg jeugdig en smal en die plaatsten we als derde. Zowel Johnson als Valeron hebben we toen nog eens extra laten
draven, omdat het publiek in eerste instantie het meeste applaus voor Valeron gaf. Die
stond er ook goed voor, maar was voor ons
toch te weinig paard om kampioen te
kunnen maken. Johnson was duidelijk de
meest complete hengst van de jaargang.
Het enige waarmee hij niet helemaal aan
het ideaalbeeld voldeed was het gebruik
van het achterbeen, dat nog wat meer
onder de massa gebracht mocht worden.
Maar het perfecte paard is nog steeds niet
geboren en hij heeft het steeds ruimschoots
weten te compenseren, ook vervolgens in
het onderzoek. De beslissing om hem in
Den Bosch kampioen te maken is er eentje
waar we nooit spijt van hebben gehad”,
vertelt Arie Hamoen als voorzitter van de
hengstenkeuringscommissie. In het voorjaar van 2005 nam Johnson deel aan de
30-dagentest in het Duitse Vechta, dat hij
met goed gevolg aflegde. Zijn gemiddelde
score was een 8,63 en voor de dressuuronderdelen kreeg hij een 8,59. In het najaar
werd hij aangeleverd bij het KWPN.
“Ondanks dat hij toen nog niet bij het
KWPN goedgekeurd was, dekte hij dat
seizoen gelijk al ruim 200 merries. We
hadden hem in het voorjaar onder het zadel
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laten zien op de hengstenshow en dat deed
hij heel overtuigend. Het najaarsonderzoek
bij het KWPN verliep daarna ook goed”,
vertelt Henk Nijhof jr.

Verrichtingsonderzoek

Sportcarrière
Momenteel is de negenjarige Jazz-zoon al
enige tijd zeer succesvol op Lichte Tourniveau, zo won hij in februari dit jaar de
VHO-Trofee op de hengstenkeuring in Den
Bosch. Ook zegevierde Johnson vorig jaar
al de internationale Kür op muziek op Lichte
Tour-niveau in het Deense Odense met een
schitterend percentage van 75,15. Op de
Deense hengstenkeuring werd Johnson
verkozen tot kampioen van de oudere
hengsten in maart dit jaar. Zowel het
publiek als de jury waren vol lof over de
kwaliteiten van Johnson, die hij daar toonde
onder gelegenheidsruiter Edward Gal. Tot
de belangrijkste wapenfeiten van het bewegingstalent behoort ook zeker de recent
behaalde zilveren medaille op het Nederlandse kampioenschap in De Steeg. Daar
scoorde het duo onder meer ruim 74
procent in het tweede onderdeel. “Ik ben
ontzettend blij met Johnson. Van tevoren
wist ik dat het een zeer moeilijke opgave
zou worden om Madeleine en Vontango-B
te verslaan, deze tweede plek geeft mij dan
ook veel voldoening. Johnson is een super
fijn paard dat altijd met je meedenkt en

Jacob Melissen

Johnson werd bij het KWPN ingeschreven
met goede cijfers. Zo werd zijn galop
beloond met een 9, werd hem een 8,5 voor
de aanleg als dressuurpaard toebedeeld en
draafde hij voor een 8. “Johnson was
eigenlijk in alles heel goed in het onderzoek.
Hij toonde looplust, werkwilligheid en drie
goede gangen”, vertelt Arie Hamoen. In het
verslag van het onderzoek wordt Johnson
omschreven als een eerlijke en betrouwbare
hengst met een zeer goede instelling. De
hengst heeft veel bereidheid tot werken en
laat zich goed bewerken. Verder vermeld
het rapport dat de stap zuiver en ruim
voldoende van ruimte is, de draf is eveneens goed van ruimte met een zeer goed
gebruik van het voorbeen. Het achterbeen
wordt goed gebogen, maar beweegt in de
eerste fase naar de staart en wordt daarna
goed ondergebracht. De galop is ruim,
bergop, heeft souplesse en een goede
balans. Als dressuurpaard heeft Johnson
veel tot zeer veel aanleg en hij geeft zijn
ruiter een zeer goed gevoel. Vanaf vierjarige
leeftijd staat de hengst in training bij topruiter Hans Peter Minderhoud, die al menig
succes met Johnson heeft beleefd. Zo werd
Johnson in 2006 reservekampioen in de
Pavo Cup bij de vierjarigen, en werd hij een

jaar later vijfde bij de vijfjarigen. Bovendien
selecteerde de hengst zich voor het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Verden, waar hij knap zesde werd.
Tevens mocht Johnson als winnaar naar
voren treden van de KWPN Hengstencompetitie 2007/2008 in de klasse M.

Blikvanger Bosten STH neemt onder Hans Peter Minderhoud met succes deel aan de selectie voor het WK in Verden.
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meewerkt. Vanochtend vroeg heeft hij nog
gedekt en vanmiddag is hij dan weer helemaal bij de les, echt geweldig!”, reageerde
Hans Peter nadien. De ruiter verwacht dit
jaar nog de overstap te maken naar de
Zware Tour met Johnson.

Nafok
Johnson lijkt zijn grote eigen kwaliteiten in
duidelijke mate te vererven. De veulens
lieten direct een goede indruk achter bij de
hengstenkeuringscommissie, die vervolgens een positief rapport opstelde. Kort
samengevat vormden die eerste nakomelingen een uniforme collectie goed ontwikkelde, rijtypische veulens die goed in het
rechthoeksmodel staan en zich opwaarderen in beweging. Volgens het rapport bewegen de veulens met een goede beentechniek, hebben ze veel souplesse en een
goede zelfhouding. Zijn oudste nakomelingen zijn nu vijf jaar oud en gooien doorgaans hoge ogen onder het zadel en aan de
hand. Zo bereikten in 2010 niet minder dan
zes producten uit zijn eerste jaargang de
top 20 van de finale van de Pavo Cup, te
weten Bretton Woods (mv.De Niro, 2e),
Baximiliana (mv.Ferro, 10e), Bosten STH
(mv.Quattro, 12e), Bon’A Parte (mv.Burggraaf, 13e), Breezer (mv.Sultan, 18e) en Ben
Johnson DVB (mv.Ferro, 19e). Bij het KWPN
zijn Johnsons zonen Breezer en Bretton
Woods goedgekeurd. Laatstgenoemde
behoort tot de absolute top van zijn jaargang en excelleerde als drie- en vierjarige in
de Prinsenstaddressuur, VSN-Trofee en
Pavo Cup onder Emmelie Scholtens. Na
een verkort onderzoek werd het toptalent
eind vorig jaar in het stamboek ingeschreven met 84,5 punten. In de hengstencompetitie won zoon Breezer de finalewedstrijd
in ‘s-Hertogenbosch en bezette hij in de
eindstand van de competitie de derde plek.
Eén van succesvolle Johnson-nazaten in de
Pavo Cup, Ben Johnson (mv.Ferro), deed in
maart 2010 al goede zaken in de Horsefood
Dressuur Talent-competitie waar hij de
tweede plek bemachtigde. Zoon Bosten
STH neemt momenteel onder Hans Peter
Minderhoud met veel succes deel aan de
selecties voor het Wereldkampioenschap
voor jonge dressuurpaarden in Verden. Ook
Bretton Woods lijkt hard op weg naar
afvaardiging naar dit prestigieuze kampioenschap. In Westfalen is zoon BB King
goedgekeurd, nadat hij eerder bij het KWPN
al was aangewezen voor het verrichtingson-
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Sandra Nieuwendijk

Indexen

Als vierjarige werd de Johnson-dochter Bright Star (mv.Jetset-D) uitgeroepen tot kampioene van de dressuurmerries op de CK van Overijssel.

uitstekende resultaat van 84,5 punten in de
Pavo Cup-selectie op de Centrale Keuring
van Gelderland. Dochter Bandone (mv.
Lanciano) werd in 2010 verkozen tot reservekampioene op de Centrale Keuring van
Zuid-Holland en scoorde als driejarige al
79,5 punten in de IBOP. Ook dit jaar
behaalden diverse nazaten van Johnson
goede scores op de stamboekkeuringen,
zo kreeg Donna Duti N (mv.Future) 80
punten voor exterieur en beweging in
Weert, behaalde Davina V (mv.Ulft) in
Wamel 80 punten voor exterieur en zelfs 85
punten voor beweging, en wist in Mariënheem Dance Away (mv.Chronos) eveneens
met een overtuigende bovenbalk het sterpredikaat te behalen.

derzoek en vijfde werd in de kampioenskeuring in ‘s-Hertogenbosch. Een Oldenburgs dekbevret behaalde Bon A’Parte (mv.
Burggraaf) en ook Jeraldo (mv.Argentinus)
mag de Duitse fokkerij dienen. Zoon Bretton Woods is zowel bij Oldenburg als Westfalen met open armen ontvangen. Vorig jaar
maakte de schimmelzoon Chopin H (mv.
Gribaldi) goede sier op de KWPN Hengstenkeuring en werd hij zesde in de kampioenskeuring, maar vanwege koliek kwam er
nog datzelfde jaar een einde aan zijn leven
waardoor hij niet heeft kunnen deelnemen
aan het verrichtingsonderzoek.

Ook in de aanlegtesten en op de merriekeuringen blijken Johnson-nakomelingen
uitschieters en daarmee heeft Johnson
gelijk met zijn eerste jaargang al zijn visitekaartje afgegeven. Een bijzonder hoog
percentage dochters behaalde één of
meerdere predikaten op de keuringen.
Meerdere malen werden dochters uitgeroepen tot keuringstopper, zo werd dochter
Bright Star (mv.Jetset-D) als vierjarige
kampioene van de Centrale Keuring van
Overijssel en liep zij eerder al naar een
IBOP van 81 punten. Ook in Friesland kon
het kampioenslint om de hals van een
Johnson-dochter worden gehangen. Calanta (mv.Goodtimes) bleek rondom te overtuigen en bewees dat vervolgens ook in de
IBOP waarvoor ze 82 punten kreeg. Ook
opvallend was de score van 80,5 punten
voor de Johnson-dochter Citho (mv.Florestan I). Onder Judith Ribbels liep deze extra
galopperende Citho onlangs naar het

Jacob Melissen

Kampioensmerries

Tot en met vorig jaar heeft Johnson uit een
totaal van 1405 dekkingen 1071 nakomelingen gebracht. 28 zonen zijn tot op heden
aangeboden voor de hengstenselectie,
waarvan er zes in de tweede bezichtiging
kwamen. Van de vier derde bezichtigingszonen kregen er drie de aangewezen status
en zijn Breezer en Bretton Woods goedgekeurd. Bij de merries heeft Johnson 93
stamboekdochters gebracht, 38 stermerries, twee keur- en acht elitemerries. Wat
opvalt aan zijn fokwaarden is dat de Jazzzoon duidelijk vergrotend fokt (+3,19cm,
89% betrouwbaarheid), een schuine schouderligging, een iets strak verloop van de rug
en een wat hol voorbeen geeft. Het achterbeen neigt naar sabelbenig en de correctheid in stap is vaak wat frans. De draf
kenmerkt zich door veel ruimte en souplesse, kracht en gedragenheid. Ook voor de
vererving van de galoponderdelen scoort
Johnson duidelijk positief. Zijn fokwaarde
dressuur is 161, bij een betrouwbaarheid
van 74 procent. Met de bovenbalken voor
exterieur en beweging scoort Johnson
duidelijk hoog (110/111). “Johnson geeft
vaak scherpe nakomelingen met ras,
uitstraling, goede modellen en een aansprekende bewegingstechniek. We moeten hem
behouden voor een merrie met een lang
achterbeen”, licht Arie Hamoen toe. “Zijn
eerste resultaten in de fokkerij zijn zonder
meer spraakmakend. Daarnaast lijkt hij alle
verwachtingen waar te maken in de
sport. Een ware voltreffer dus!”

Calanta (mv.Goodtimes) werd vorig jaar verkozen tot kampioene van CK Friesland en liep vervolgens een sterke
IBOP van 82 punten.
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