GOEDGEKEURD

Johnson

Van keuringskampioen naar olympische keurhengst

HENGSTEN

De Noorse dichter Henrik Ibsen zei eens dat duizend woorden minder indruk maken
dan één daad. Wat als een paard keer op keer indrukwekkende daden levert? Dat
maakt een artikel bíjna overbodig. De op alle fronten succesvolle hengst Johnson weet
zich telkens weer te onderscheiden. Eerst op de hengstenkeuring, vervolgens in de
sport onder Hans Peter Minderhoud en daarnaast ook nog eens als vererver. Zijn
loopbaan is een opeenstapeling van hoogtepunten met deelname aan de Olympische
Spelen als kers op de taart.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS

I
Jeannette
Benedict-Nijhof:

“Zeker bij dressuurhengsten
duurt het lang
voordat je weet
of ze Grand
Prix-kinderen
gaan geven. Van
Johnson duiken
ze nu overal op.”
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n februari dit jaar werd Johnson voor zijn
opvallende fokkerijresultaten beloond met
het keurpredicaat. Zijn oudste nakomelingen
zijn geboren in 2006 en daarvan presteren al
diverse paarden op het hoogste niveau. Internationaal succesvol in de Grand Prix zijn bijvoorbeeld
Meggle’s Boston (uit Orpa elite prestatie van
T.C.N. Partout, fokker Maatschap Pleyter Zalk)
van Hendrik Lochtlowe, die als driejarige was
aangewezen bij het KWPN, de in Denemarken
gefokte Boing Boing (uit Prinses van Kennedy,
fokker Soren Luther Christensen) van Jacob
Noerby Soerensen en Butopiar (uit Sutopia voorl.
keur preferent van Cocktail, fokker B.J. ter Huirne
uit Beltrum) van Christoph Koschel. Daar dicht
tegenaan zit, uit dezelfde jaargang, een paard als
de getalenteerde Boston STH (uit Volmie ster
v.Quattro, fokker J.W. Temmink uit Vorden). Na
het WK in Verden onder Hans Peter Minderhoud
kwam hij onder het zadel van Denise Nekeman,
die in 2015 het Nederlandse kampioenschap bij de
Young Riders won. Hij scoort nu in de GPU25rubrieken, net als Bolero (uit Densie ster preferent
van Vincent) van de zusjes Barbançon Mestre. Op
nationaal niveau maakte de pas achtjarige
Hexagon’s Double Dutch (uit Ushimana keur
IBOP-dres sport-dres van Rubiquil, fokker
Laurens van Lieren uit Schiedam) afgelopen
mei een succesvol Grand Prix-debuut met
Thamar Zweistra.

Bewegingsvererver
Als vererver treedt Johnson daarmee voorzichtig in de voetsporen van zijn legendarische
vader Jazz. Naast talloze producten in de (inter)
nationale sport vallen zijn nakomelingen ook op
in de aanlegtesten en merrie- en hengstenkeuringen. Tot en met 2015 zijn er 1.864 nakomelingen van Johnson bij het KWPN geregistreerd.
Daarvan zijn al 94 merries ster verklaard,
zestien hebben het keurpredicaat op zak en 63
dragen de titel elitemerrie. Al negentien
dochters slaagden voor de merrietest en maar
liefst 72 voor de IBOP. 49 dochters hebben
inmiddels het sportpredicaat behaald. Diverse
Johnson-merries behaalden kampioenstitels en
op de hengstenkeuring ging die eer vorig jaar
naar Handsome O (mv.Rousseau). Bij het KWPN
zijn drie zonen goedgekeurd. Bretton Woods
(uit Annabel elite pref v.De Niro, fokker G.
Jansen-Blanken uit Joppe) boekt aansprekende
resultaten in de Lichte Tour onder Matthias
Rath, Breezer (uit Brieka keur pref prest v.
Sultan, fokker R.J.M. Schoenaker uit Rutten) is
verkocht naar Amerika waar hij eveneens
succesvol Lichte Tour loopt en de zesjarige
Firestone (uit Zelza-Bella ster v.Florencio,
fokker A.J.G. Flierman uit Ruurlo) die succes
heeft onder Joyce Lenaerts.
We kunnen wel stellen dat de veertienjarige
Johnson met ijzersterke bouwstenen aan de weg

Onder Hans Peter
Minderhoud kent
Johnson een gwelidige
sportcarrière. Als
vererver doet hij
eveneens opvallende
zaken en zijn oudste
nakomelingen presteren
al op Grand Prix-niveau.
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timmert als fokhengst. Het is des te meer
opvallend dat hij deze taak vanaf het begin af aan
combineert met een zeer succesvolle sportcarrière. Eerst terug naar het begin. Johnson zag
op 23 februari 2002 het levenslicht in de stallen
van Piet van der Vleuten uit Sint Oedenrode, die
hem de naam Verdi-V gaf. Zijn moeder Roxane
stamt af van bewegingsvererver Flemmingh en
grootmoeder Catharin is het resultaat van
lijnenteelt, aangezien vader Sultan net als
moeder Wareina de bekende Reina-stam
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vertegenwoordigt. Naast Johnson bracht moeder
Roxane onder andere al vier Z1/Z2-dressuurpaarden, de goed geteste merries Djo ter Kwincke
(v.Jazz, EPTM 81) en Bonne Amie ter Kwincke
(v.Uptown, IBOP 78) evenals de dit jaar aangewezen Apache-zoon Icon Begijnhoeve.

Nooit teleurgesteld
Als veulen kwam Johnson in handen van Team
Nijhof. “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 een
Voltaire-veulen, die wilde hij wel verkopen.
Binnen een uur stond ik bij hem op de stoep”,
herinnert Henk Nijhof sr. zich. “Daar aangekomen zag ik het Voltaire-veulen, maar
dwaalden mijn ogen steeds af naar dat aparte
Jazz-veulen: 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 lukte! Ik had vanaf het
eerste moment een heel bijzonder gevoel bij
Johnson, hoe hij daar als jong veulentje door de
BESTE SPORTPRESTATIES

• 9e kür Olympische Spelen Rio de Janeiro 2016
• 1e Grand Prix CDIO5* Rotterdam 2016
• Brons GP Special EK Aachen 2015
• Teamgoud EK Aachen 2015
• Zilver op NK Grand Prix 2015
• 1e Grand Prix en Special CDI4* V
 illach 2015
• 2e Grand Prix en Kür CDIO5* Rotterdam 2015
• 2e Grand Prix en Kür CDI4* Indoor
Brabant 2015
• Teambrons WEG Caen 2014
• Zilver op NK Lichte Tour 2011

Goede start
Zijn eerste grote triomf behaalde Johnson als
driejarige: hij werd uitgeroepen tot kampioen van
de hengstenkeuring. “Johnson kreeg in de
kampioenskeuring de meeste concurrentie van
Vivaldi en Valeron. Vivaldi was toen nog erg
jeugdig, die plaatsen 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 toch te weinig paard om
kampioen te kunnen maken. Johnson was
duidelijk het meest compleet. 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

Voltreffer
Johnson heeft als dressuurpaard alle verwachtingen ingelost. Vanaf driejarige leeftijd staat de
hengst in training bij topruiter Hans Peter
Minderhoud, die al menig succes met hem
beleefd heeft. Zo werd hij in 2006 reserve-

JAZZ x FLEMMINGH
btbh:

*
*
*

*
*

*

gemiddeld

1.Bij het KWPN zijn drie
zonen van Johnson
goedgekeurd, waaronder
de spraakmakende
Bretton Woods die door
Matthias Rath in de
internationale Lichte
Tour is uitgebracht.
2. Vanaf jongs af aan
loopt de Johnsonnakomeling Boston
STH zich in de kijker.
Onder Denise
Nekeman schittert
hij nu in de GPU25rubrieken.
3. Uit de eerste jaargang
van Johnson komen al
diverse Grand Prixpaarden waaronder
deze internationaal
succesvolle Meggle’s
Boston van Hendrik
Lochthowe.
4. Christoph Koschel
brengt de Johnson-zoon
Butopiar verdienstelijk
op het hoogste
internationale
niveau uit.

VERERVING JOHNSON

JOHNSON
Genetisch profiel
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heeft het steeds ruimschoots weten te compenseren, ook vervolgens in het onderzoek. De beslissing om hem kampioen te maken, is er eentje waar
we nooit spijt van hebben gehad”, vertelt Arie
Hamoen als toenmalige voorzitter van de
hengstenkeuringscommissie. In het najaarsonderzoek werd Johnson ingeschreven. Zijn galop werd
beloond met een 9, er werd hem een 8,5 voor de
aanleg als dressuurpaard toebedeeld en hij draafde
voor een 8. Johnson werd omschreven als ‘een
eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot
werken en laat zich goed bewerken. Als dressuurpaard heeft Johnson veel tot zeer veel aanleg en
geeft hij zijn ruiter een zeer goed gevoel’.

wei marcheerde was echt geweldig! Het leek ‘een
echte’. Meestal komen zulke grote verwachtingen
niet uit, het zit immers veel vaker tegen dan mee,
maar Johnson heeft ons nooit teleurgesteld.”
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Dressuur

laag

94%

144

hoog

Exterieur

laag

96%

108

hoog

Vrij bewegen

laag

96%

111

hoog

OC-gezondheid (GFW)

laag

-

n.v.t.

hoog

Stokmaat

klein

96%

106

groot

Johnson staat op de dressuurindex genoteerd met een score van
144, bij een betrouwbaarheid van 94 procent. Op zijn exterieurvererving scoort hij 108 en voor het vrij bewegen 111, beide bij een
betrouwbaarheid van 96 procent. Johnson vererft een lange (93) en
wat verticale (93) hals. De schouderligging is schuin (90) en het
verloop van de rug strak (85). Het voorbeen neigt naar hol (107) en
het achterbeen sabelbenig (89). Met de bewegingskenmerken scoort
Johnson duidelijk positief. De draf is ruim (87), soepel (88), krachtig
(89) en goed gedragen (88). In galop valt de kracht (95) op. Qua
stokmaat vergroot Johnson (106).
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Ambassadeur voor Nijhof
Voor Team Nijhof heeft Johnson zich ontwikkeld
tot een fantastische ambassadeur. “Het was ook
super gaaf om er bij te zijn in Rio de Janeiro. In
de Grand Prix had hij nog een klein foutje en in
de Speciál en kür liep alles heel goed. Wat mij
betreft, maar dat is natuurlijk makkelijk praten,
hadden ze wel een paar procent meer verdiend.
Hans Peter en Johnson hebben zich heel goed
laten zien en het is jammer dat je dan met het
team net naast eremetaal grijpt”, vertelt Jeannette Benedict-Nijhof. Hengsten in de sport zijn
een prachtig uithangbord voor de hengstenhouderij, al is de nafok natuurlijk doorslaggevend.
“Het duurt lang voordat je weet of een hengst
écht de paarden voor het hoogste niveau gaat
geven, zeker in de dressuur. In tegenstelling tot
de springpaarden blijven de dressuurpaarden veel
langer thuis. Als ze op Lichte Tour-niveau lopen
blijven ze vaak zo anderhalf jaar thuis voordat ze
op Grand Prix-niveau gestart worden. Dan is het
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kampioen in de Pavo Cup bij de vierjarigen, en
een jaar later vijfde. Bovendien selecteerde de
hengst zich voor het wereldkampioenschap in
Verden, waar hij knap zesde werd. Inmiddels is
het duo van vaste waarde voor het Nederlandse
team en wonnen ze medailles op het Europese
kampioenschap in Aken, de Wereldruiterspelen
in Caen en waren ze dit jaar de beste Nederlandse combinatie op de Olympische Spelen. “Om de
top te bereiken heb je niet alleen een héél goed
paard nodig, maar ook een goede eigenaar met
geduld. Johnson heeft als jong paard alles
moeten lopen omdat het een goedgekeurde
hengst is. Toen hij eenmaal Lichte Tour liep, heb
ik hem anderhalf jaar bijna nergens laten zien.
Ik kreeg van de eigenaren echt de tijd om hem
op te leiden naar het hoogste niveau. Omdat ik
daar de tijd voor heb genomen, was het ook
goed voor elkaar. En hebben we vanaf het begin
positief gescoord in de Grand Prix”, vertelde
Hans Peter Minderhoud eerder al in ‘In de
Strengen’. De topruiter leidde Johnson zelf op
tot op het hoogste niveau. “Als jong paard viel
hij al op met zijn mooie voorkomen, zijn
lossigheid, zijn goede draf en galop. Het was
gewoon al een heel mooi paard, hij werd niet
voor niets kampioen. We hebben altijd vertrouwen in hem gehad, hij toonde aanleg voor de
Grand Prix-oefeningen en hij heeft een fantastische instelling. Het is een echte meewerker met
een ongecompliceerd karakter.”

afwachten of ze het echt gaan doen. Van Johnson
zien we nu overal Grand Prix nakomelingen
opduiken, dat is een geweldige bevestiging van
zijn kwaliteiten als vererver. Hij geeft paarden
met een mooi silhouet die aanleg hebben voor
het hoogste werk. De stap is zijn minste punt,
dus dat moet een beetje van de merrie komen.
Qua karakter geeft Johnson ze net wat makkelijker dan zijn vader Jazz.” Sinds april 2014 is de
hengst voor de helft in eigendom van Glock. “Zo
lang hij nog zo topfit is en het werk gemakkelijk
aankan, blijft hij in de sport. Wellicht kan hij nog
wereldbekers lopen of misschien nog een EK. Dat
gaan we gewoon eens overleggen. Zijn sportprestaties zijn voor iedereen mooi en daar willen we
graag nog van genieten”, besluit Jeannette.

•

De pas achtjarige
Hexagon’s Double Dutch
maakte met Thamar
Zweistra afgelopen
voorjaar een succesvol
Grand Prix-debuut.

Arie Hamoen:

“De beslissing
om Johnson
kampioen te
maken is er een
waar we nooit
spijt van hebben
gehad.”

OPVALLENDE NAKOMELINGEN

• Meggle’s Boston (mv.TCN Partout) IDP Grand Prix met Hendrik Lochthowe
• Boing Boing (mv.Kennedy) IDP Grand Prix met Jacob Noerby Soerensen
• Butopiar (mv.Cocktail) IDP Grand Prix met Christoph Koschel
• Bolero (mv.Vincent) IDP U25-Grand Prix met Alexandra Barbançon Mestre
• Boston STH (mv.Quattro B) IDP U25-Grand Prix met Denise Nekeman
• Hexagon’s Double Dutch (mv.Rubiquil) NDP Grand Prix met Thamar Zweistra
• Babu (mv.Hurricane) NDP Intermediaire II met Sylvia Naagen
• Chocolate Cookie RDP (mv.Livingstone) NDP Intermediaire II met Nikki Schaap
• Breezer (mv.Sultan) goedgekeurd KWPN en NDP Lichte Tour
• Bretton Woods (mv.De Niro) goedgekeurd KWPN en IDP Lichte Tour
• Dion Johnson DVB (mv.Ferro) IDP Lichte Tour met Marlies van Baalen
• C J (mv.Grafiet) NDP Lichte Tour met Imke Schellekens-Bartels
• Firestone (mv.Florencio) goedgekeurd KWPN
• Handsome O (mv.Rousseau) kampioen HK KWPN 2015
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