KWPN-hengsten

• tekst : Gemma Jansen
• foto’s : Dirk caremans & Arnd bronkhorst

Lancelot, leverancier
van sportpaarden
Weer terug aan het hof
Iedereen die bekend is met de
legendes rond Koning Arthur, weet
dat Lancelot zijn rechterhand was.
De bekende ridder was sterk en
blonk uit in moed en trouw.
Eigenschappen die ook

Lancelot presteerde
zelf tot op het hoogste
niveau met de inmmidels overleden Pieter
Koopmans in het zadel.

karakteristiek zijn voor zijn
vierbenige naamgenoot en die deze
ook doorgeeft aan zijn nageslacht.
Ridder Lancelot raakte uit de gratie
en dat overkwam de hengst
Lancelot ook. Hij werd op wacht
gezet. Inmiddels heeft hij zich met
verve gerehabiliteerd, want meer
dan tien van zijn nakomelingen
springen momenteel op Grand
Prix-niveau.
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Foto: Arnd Bronkhorst

Zo is Pavarotti (mv.Renville), een van zijn
oudste nakomelingen, succesvol in het
Grand Prix Springen met Todd Minikus. Hij
won ondermeer de Grote Prijs van Saugerties en Lake Placid. Tevens werd hij recent
tijdens een WEG-kwalificatie in Wellington
eerste en is dus volop in de race voor de
wereldstrijd in Kentucky. Pavarotti
bekleedde in 2009 de zevenenveertigste
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plaats op de WBFSH-ranking springen.
Nog zo’n aparte Lancelot-zoon is Rosinus
(mv.Abgar). Hij was vorig jaar in Eindhoven tijdens de Derby de enige foutloze
met vaste ruiter Geoff Billington in het
zadel. De overwinning in Eindhoven was
beslist geen toevalstreffer, want eerder al
werd deze combinatie eerste in de Grand
Prix van Villamoura en derde in de zware
Grand Prix van Hickstead. Het duo
sprong ook mee in het Engelse Landenteam tijdens het Europese Kampioenschap. De Amerikaan Peter Wylde heeft
met Robin (mv.Indoctro) een fors aantal
overwinningen geboekt. Inmiddels heeft
landgenote Jessica Suida de zwarte ruin
overgenomen en er ook al de nodige
zeges mee behaald. Tristan (mv.Ferro)
was vorige maand met Nicole Shahinian
Simpson in het zadel goed voor een
derde plaats in de Grote Prijs van the
WEG Team Trails. Zij vormen nog niet zo
lang een combinatie, maar lijken een duo
om rekening mee te gaan houden. Marc
Houtzager had een heel fijn paard aan
Ramzes Boy L (mv.Inferno). Deze tweede
bezichtigingshengst won in 2008 tijdens
Zwolle International een tweede prijs na
een razendsnelle rit in de goedgevulde
1.30m-rubriek. Daarna werd hij overgenomen door Willy van der Ham die er tijdens
Expo on Horse tweede mee werd in het
1.45m. Inmiddels is hij als topsportpaard
verkocht naar Amerika. Fransman Julien
Epaillard heeft al tot op het hoogste
niveau overwinningen geboekt met Saporo (mv.Glennridge). SF Sadin (mv.Fedor)
was met Eric Lamaze succesvol op
Grand Prix-niveau en wordt nu gereden
door de Ierse Jennifer Crooks. Wesley
Heijdens had een fijn paard aan de AESgoedgekeurde Serville (mv.Renville).
Inmiddels is de hengst verkocht naar
België. Ook bij onze zuiderburen loopt
Titus (mv.Rex Magna xx). Hij won de
eerste kwalificatieronde in Lanaken. In
december vorig jaar werd deze vosruin
met Nick Vrins in het zadel tweede tijdens
Jumping Mechelen. Risque Tout
(mv.E.Ramano) verhuisde naar de Mexicaan Alberto Michan en behaalde met
hem zilver en teamgoud tijdens The
Centro American Games. In dit keurkorps
mag Parcival (mv.Lucky Boy xx) zeker niet
worden vergeten. De voor verschillende
stamboeken goedgekeurde voshengst
wordt momenteel voorbereid op de over-

stap naar de Grand Prix-dressuur. Met de
Amerikaanse Amy Bock in het zadel is hij
diverse keren uitgeroepen tot Paard van
het Jaar en zette diverse overwinning in
de Prix St. George en de Intermediair op
zijn naam.

Laatbloeiers
Lancelot kan dus fijne sportpaarden
geven, maar feit is wel dat ze doorgaans
pas op oudere leeftijd echt gaan opvallen.
Het zijn dus echte laatbloeiers. Toen
Lancelot in 2005 op wacht werd gezet,
was dat op basis van zijn springindex van
116 gebaseerd op de gegevens van zijn
drie tot en met zevenjarige nakomelingen.
Lancelot werd daarna goedgekeurd voor
het Ierse stamboek en verhuisde vervolgens naar een dekstation aldaar. Hij werd
opnieuw uitgebracht in de springsport
door Sinead Kennedy. Intussen begonnen
zijn kinderen over de hele wereld aan een
sportieve opmars en zij zorgden ervoor
dat hun vader in 2010, na een beoordeling van zijn oudere nakomelingen,
opnieuw voor het KWPN werd goedgekeurd. Overigens staat Lancelot’s vader
Voltaire ook bekend om zijn nakomelingen, die pas op oudere leeftijd tot volle
wasdom komen.
De roerige levensweg van Lancelot begon
op 11 maart 1993 in Harlingen bij Yeb en
Pier de Vries. Deze gebroeders hielden
zich in hun dagelijks leven bezig met
koeien, maar hadden paarden als hobby.
In 1968 kochten zij op de markt in Zuidlaren een mooie zwarte merrie, Garona. Zij
werd twee keer gedekt door een Engels
volbloed met de bedoeling een
F1-product, een kruising dus tussen een
klassieke warmbloed en een Engels
volbloed, te krijgen. Volgens Pier hele
bijzondere paarden: “In de F1’s kwamen
de beste eigenschappen van Groningers
of Gelderse paarden gecombineerd met
Engels volbloed steevast bovendrijven.
Het paste op de een of andere manier erg
goed bij elkaar. De eerste keer gebruikten
we Uppercut. Uit deze combinatie werd
een mooi merrieveulen geboren, Odette.
Zij werd als driejarige kampioen van
Friesland en zevende op de UTV.” Vervolgens werd Garona gecombineerd met
Erdball xx en hiervan was Passe het
resultaat. Zij werd, eenmaal volwassen,
ook ingezet voor de fokkerij en maar liefst

Veel verstand
Zijn langste tijd als hengst heeft Lancelot in
Nederland doorgebracht op stal bij Leo Langelaar. De man uit Overberg bewaart goede herinneringen aan deze hengst: “Een fantastisch
beest met veel verstand. Hij wist gewoon wat
er moest gebeuren en deed altijd zijn best. Ik
had tijdens de Hengstenkeuring in Den Bosch
mijn oog al op hem laten vallen, vanwege zijn
hengstenuitdrukking, zijn manier van springen,
zoals hij was gefokt en de goede prestaties uit
zijn moederstam. Toen hij er in de derde
bezichtiging uitging, waren zijn eigenaren
behoorlijk teleurgesteld. In overleg hebben we
hem toen opgegeven voor de keuring in België,
maar uiteindelijk ook nog voor de herkansing.
Tussen de laatste bezichtiging en de herkansing zat niet zo heel veel tijd. In die tussentijd is
hij zadelmak gemaakt, er had drie keer een
ruiter opgezeten en toen sprong hij in Ermelo
tijdens de herkansing al een parcoursje rond.
Hij werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en daarmee was het België-plan van
de baan. In Ermelo deed hij het super en
eindigde als beste van zijn jaargang. Zijn eerste
veulens, in het jaar daarna, deden van zich
spreken op de verschillende veulenkeuringen.
Hij drukte in de fokkerij zichzelf sterk door, niet
alleen zijn exterieur maar ook zijn karakter. Dus
hij zorgde voor heel veel fijne paarden, waar
ook amateurruiters makkelijk mee overweg
konden. Ik kom op internet nog regelmatig
nakomelingen van Lancelot tegen. Een van hen,
Parcival, die sprong hier fantastisch en loopt nu
Grand Prix-dressuur in Amerika. Lancelot heeft
verschillende ruiters gehad. De laatste die er in
Nederland mee sprong was Pieter Koopmans.
Hij woonde niet naast de deur, dus om de
hengst optimaal te kunnen trainen is hij toen
naar stal Koopmans in Fluitenberg verhuisd.
Ilonka en Riekus Veninga woonden daar vlakbij
en zij zorgden toen voor het sperma van de
hengst. Het spijt je natuurlijk altijd als zo’n
hengst vertrekt en toen werd hij ook nog eens
op wacht gezet. Nu is hij vanwege zijn goede
nakomelingen weer in beeld. Hopelijk schatten
de fokkers hem naar waarde!”

dertien keer gedekt door Nimmerdor. In
de optiek van Pier paste dat heel goed:
“Nimmerdor stond hier in de buurt, bij
een manege in Vrouwbuurt. Anne Sjouk
Koopmans reed ermee. Hij was nog niet
zo’n makkelijk heerschap. Hij kon erg
heet worden op de sprong en was dan
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De door C. Wernsen uit Lunteren gefokte Pavarotti is een van de oudste nakomelingen van Lancelot in succesvol in de Grand Prix Springen met Todd Minikus.

lastig uit te zitten. Anne Sjouk heeft hem
heel rustig opgebouwd en vooral dressuurmatig goed getraind, dat is hem erg
ten goede gekomen. Uit de combinatie
Passe x Nimmerdor kwamen zondermeer
goede paarden. Een aantal van hen,
waaronder Barones, Edelvrouw en Fortuna, sprong internationaal en een zoon,
Isotoop, werd goedgekeurd voor het
Deense stamboek. Met drie dochters van
Passe en Nimmerdor zijn we zelf gaan
fokken, Diadeem was één van die drie.
Omdat mijn broer en ik het heel belangrijk
vinden om te weten wat een merrie in
haar mars heeft, lieten we regelmatig een
merrie uitbrengen in de sport. Diadeem
was in eerste instantie niet makkelijk
drachtig te krijgen, dus is zij de sport
ingegaan. Binnen een jaar liep ze van de
klasse B naar de klasse ZZ. Toen had ze
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Zoon Rosinus (fokker D. ten Cate uit Hattemerbroek en G. Schuring Rzn uit Emst)
won vorig jaar onder vaste ruiter Geoff Billington in Eindhoven de Derby.

haar sportpredikaat binnen en hebben we
haar weer laten dekken. We kozen bij
haar voor Voltaire, omdat we dat een
aansprekende hengst vonden en toen al
bekend was, dat hij voor goede sportpaarden kon zorgen. Diadeem hield deze
keer meteen en uit die dekking is Lancelot geboren. Hij was vanaf dag één een
prachtig mooi veulen. In de koppel viel hij
altijd op. Als er mensen op visite
kwamen, liepen ze steeds als eerste op
hem af.”

Ierland
Lancelot groeide voorspoedig op en als
driejarige – inmiddels in mede-eigendom
van C.J. Botma-Schotanus - werd hij
voorgesteld op de Hengstenkeuring. Daar
werd hij in eerste instantie niet genomen:
“In Den Bosch liet Lancelot zich in het

vrijspringen uitmuntend zien. Maar op
zaterdag moest hij zich in draf presenteren en toen liet hij juist helemaal niks
zien. Dat hij niet door mocht was natuurlijk een teleurstelling, maar ik kon het me
wel voorstellen. Omdat we zo’n vertrouwen in de hengst hadden, hebben we
hem toch aangeboden voor de herkansing. Daar werd hij voorgesteld onder het
zadel en liep heel goed. Zo kreeg hij
alsnog groen licht. Bij het verrichtingsonderzoek kwam hij als beste uit de bus.
Een jaar na Lancelot werd zijn volle broer
Montevideo geboren. Als veulen was hij
kampioen van Noord-Friesland. Ze
nemen bij het stamboek nooit een volle
broer, dus hebben we Montevideo
verkocht naar Frankrijk. Daar is hij goedgekeurd voor de dekdienst en heeft
1.50m gesprongen. Vervolgens kwam de
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keur sportmerrie Notre Dame. Zij was
veelzijdig, werd Z-dressuur en sprong
1.40m met Sjaak van der Lei. Diens vader
heeft nu Notre Dame als fokmerrie en is
er erg blij mee. Na het verrichtingsonderzoek is Lancelot verhuisd naar Leo
Langelaar in Overberg. De hengst heeft
verschillende ruiters gehad: Menno
Botma, Henk Punt en Arnold Boerekamps. Uiteindelijk ging Lancelot naar
Young Rider Pieter Koopmans. De laatste
combinatie deed het verschrikkelijk goed
en liep regelmatig in de prijzen op grote
wedstrijden. Pieter was een hele fijne
vent en hij had alle vertrouwen van ons.
We gingen regelmatig voor ons plezier
kijken op wedstrijd. Helaas liep hij tijdens
het concours in Zangersheide een peesblessure op. Het advies was rust houden
en vooral veel stappen. Daar knapte
Lancelot gelukkig goed van op en na vijf
maanden is Pieter er opnieuw mee

A gentleman
Lancelot bewoont sinds een paar jaar een stal op het Kennedy Equine Centre in het Ierse Tralee. Volgens
Oonagh Kennedy verkeert de zeventienjarige momenteel in uitstekende conditie: “Mijn zus Sinead heeft
met Lancelot het afgelopen winterseizoen succesvol afgesloten. We hebben hier niet veel internationale
wedstrijden, maar ze sprong met hem in het nationaal 1.40m en is meerdere keren bovenin geëindigd.
Lancelot is in het werk een geweldig paard. Hij laat Sinead nooit in de steek en wil er altijd overheen. Na
de zomer gaat hij de sport weer in, maar nu wordt hij eerst ingezet voor de fokkerij. Vorig jaar heeft
Lancelot hier zo’n honderd merries gedekt en dit jaar verwachten we weer zo’n aantal. Zijn oudste
nakomelingen zijn in Ierland nu twee jaar. Ze zijn voornamelijk zwart of donkerbruin, groot, correct en
lijken erg op hun vader. Aan hun hoofd kun je doorgaans al zien dat ze van Lancelot zijn; de manier
waarop ze dat hoofd dragen en de expressie in hun ogen. In beweging hebben ze opvallend veel balans
en een goede galop. In karakter zijn ze net zo plezierig als hun vader. Lancelot is heel makkelijk, op stal
of om mee te reizen, op shows en concoursen. Je kunt hem aan een simpel halster met een touw overal
mee naar toe nemen. Hij loopt hier in de wei of wordt gestapt op de weg en dan is hij net zo rustig als
een gewoon paard. Hij is op en top ‘a gentleman’!”

begonnen. Op de Young Riders-wedstrijd
in Albergen eindigde het stel weer bovenaan. Vervolgens werd de hengst op wacht
gezet en kwam er een einde aan de

springcarrière van Pieter en Lancelot. De
hengst is in januari 2007 naar Ierland
verhuisd. Pieter kwam in november 2008
om het leven door een verkeersongeval,

Foto: Dirk Caremans

Aan de door R. Franssen uit Boven-Leeuwen gefokte Lancelot-zoon Robin had Peter Wylde een toppaard.
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Julien Epaillard boekte diverse overwinningen met Lancelot-zoon Saporo (fokkers
mts. M.&C. Botma-Schotanus uit Buitenpost en P. en Y. de Vries uit Harlingen).

verschrikkelijk triest. Bij zijn begrafenis
waren meerdere schilderijen van Pieter
met Lancelot prominent aanwezig. Dat
was heel indrukwekkend, maar die
hengst was dan ook zijn oogappel. Dat
Lancelot op wacht werd gezet, viel ons
als eigenaar natuurlijk rauw op het dak.
Er rust meteen een smet op zo’n hengst
en daardoor lieten de meeste fokkers

Tristan (fokker P. Lok uit St.Jansklooster) werd met Nicole Shahinian Simpson in
het zadel recent derde in the WEG Team Trails in Florida.

hem links liggen. Begrijpelijk, maar heel
vervelend, want wij hadden wel een rotsvast vertrouwen in dat paard. In Ierland
wilden ze hem graag hebben en zodoende is hij daarheen verhuisd. Het is nog
altijd een plaatje van een hengst. Lancelot had zelf in het werk veel vermogen en
een enorme wil om over het hout te gaan.
Hij geeft dat echt door, net als zijn gewel-

dige karakter. Daarnaast komt hij uit een
stam van sterke paarden. Zijn moeder,
Diadeem is inmiddels vijfentwintig jaar en
loopt nog bij mij in de wei. Van haar heb
ik een mooie Sam R-dochter. Zij hoorde
bij de Nationale Merriekeuring in Ermelo
bij de beste tien merries en wordt hier
thuis ingezet voor de fokkerij. De laatste
nakomeling van Diadeem is een hengst-
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Beschikbaarheid
Lancelot werd geboren bij Pier en Yeb de Vries maar verhuisde als veulen naar Carin Schotanus en haar ex-partner Menno Botma. Bij hen is de hengst opgegroeid
en klaargemaakt voor de Hengstenkeuring: “Een geweldig fijn paard waarin we veel vertrouwen hadden. Toen hij er in de derde bezichtiging uitging, bleven we
toch in hem geloven en gaven hem op voor de herkansing. Hier kreeg hij groen licht en werd vervolgens kampioen van zijn jaargang. Het eerste deel van de sport
hebben we ook nog zelf gedaan en daarna hebben we ons deel in hem verkocht. Lancelot was onze eerste goedgekeurde hengst en dan hou je voor zo’n paard
toch een speciaal plekje. Toen we hoorden dat Lancelot opnieuw was goedgekeurd, heeft mijn huidige vriend contact gezocht met de familie Kennedy in Ierland en
voor elkaar gekregen dat er sperma naar Nederland komt. Het sperma van Lancelot wordt uitgezet bij Gradus Post van de Ritta Hoeve in Groningen en bij Leo
Langelaar in Overberg. Vooral voor de laatste, denk ik, best bijzonder, want Lancelot heeft lange tijd bij hem op stal gestaan.”

veulen van Cardento. Deze is inmiddels
drie jaar en ook naar de familie Kennedy
in Ierland verhuisd. Zelf hebben we nog
twee nakomelingen lopen van Lancelot.
Beide worden ingezet voor de sport.
De merries waarmee we fokken zijn bijna
allemaal dichtbij familie van hem. Anders
zouden we hem zeker veel gebruiken.
Ik ben in ieder geval heel blij dat zijn
nakomelingen zich nu zo bewijzen. Het is
toch apart hoeveel paarden van hem in
de hogere sport lopen. Toen hij op wacht
werd gezet, lieten we als fokker de
schouders toch wat hangen en nu
houden we onze rug weer recht!”

Bewezen bloed

Mooie moederlijn

Foto: Dirk Caremans

Diadeem is de moeder van Lancelot en
van haar vader Nimmerdor is het verhaal
genoegzaam bekend. Deze hengst werd
in 1972 geboren en is van grote waarde
geweest voor de Nederlandse springpaardenfokkerij. Met Albert Voorn in het

De door M. Harmelink uit Tubbergen gefokte SF Sadin, hier met Bart Anthonissen, was met Eric Lamaze
succesvol op Grand Prix-niveau en wordt tegenwoordig gereden door de Ierse Jennifer Crooks.

zadel gaf Nimmerdor zelf het goede
voorbeeld door tot op internationaal
niveau succesvol te zijn. Hij leverde
voorts een enorm aantal extra springende nakomelingen, daaronder ook goedgekeurde hengsten en internationale
springers, zoals Hamlet, Ahorn, Hamilton, Heartbreaker, Wisconsin en Zadok.
Op zevenentwintigjarige leeftijd werd
Nimmerdor uitgeroepen tot ‘Hengst van
de Eeuw’. Vier jaar later overleed deze
fantastische vererver. Nimmerdor was op
zijn beurt een zoon van de dertien jaar
oudere Farn. Deze van origine Holsteiner
hengst, van Fax I uit Dorette van
Monarch, werd gefokt bij Martin Thörmahlen, een van de meest bekende
paardenfokkers van Duitsland. Naast
Duits bloed voerde Farn ook nog een
forse scheut Engels en een beetje
Arabisch bloed. Farn werd door een
fokleiding met vooruitziende blik in 1963
naar Nederland gehaald om te helpen bij
de omvorming van het zware Groninger
Paard naar een moderner type rijpaard.
De keur preferente prestatiemerrie Passe
staat te boek als de moeder van
Diadeem. Zij is dus een dochter van de
preferente Erdball xx, een Engels
volbloed. Hij is ook vader van de KWPNgoedgekeurde hengsten Triton en
Tolbert. De vader van Erdball xx is
Abendfrieden xx. De laatste zette diverse
overwinningen op de racebaan op zijn
naam en won in 1937 de prestigieuze
Duitse Derby. Hij tekent tevens voor het
vaderschap van een aantal hengsten die
voor de Duitse fokkerij heel belangrijk
zijn geweest, zoals Pik As, Pindar en
Manometer. De volle broer van Abendfrieden is waarschijnlijk nog bekender.
Deze Anblick is ondermeer vader van
Cadet, Aldato en Antonio. Deze drie
hengsten zijn volop ingezet voor de
Nederlandse fokkerij. De zwarte Passe
werd geboren uit Garona, een dochter
van Avenir. Deze zwarte hengst kon als
tuigpaard onvoldoende imponeren en
werd als zesjarige al afgekeurd. Toch
bleken vooral zijn dochters in staat zeer
goede sportpaarden te leveren. Zo
tekent Hegonia voor het moederschap
van Dutch Courage, het Grand Prixdressuurpaard wat in Engeland zoveel
voor de fokkerij heeft betekend. Hij werd
ondermeer vader van de Grand Prixdressuurpaarden Dutch Gold en CatherIDS08 • 22 april 2010
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Lancelot’s vader Voltaire is een stempelhengst. Hij werd geboren in 1979 in
Duitsland en was een perfecte mengeling
van Duits, Frans en Engels bloed. Zijn
vader was de uit Normandië afkomstige
Furioso II, op zijn beurt een zoon de
Engels volbloed Furioso (v.Precipitation
xx). Furioso was op de renbaan geen
succes, maar als vererver van goede
springpaarden des te meer. Bekende
namen als Jus de Pommes, Cor de la
Bryere en Quidam de Revel voeren één of

meerdere keren zijn bloed. Ook zijn zoon
Furioso II liet een groot aantal goedgekeurde zonen en aparte springpaarden
na. Denk alleen maar eens aan Faust Z en
For Pleasure. Een zoon van Furioso II die
in Nederland, naast Voltaire, van grote
betekenis is geweest, is Purioso. Deze
laatste is via zoon Cocktail, de grootvader
van de beste dressuurpaardenvererver ter
wereld, Jazz. Furioso II was tevens een
volle broer van Mexico, op zijn beurt weer
de vader van de in ons land bekende Le
Mexico. Voltaire’s moeder Gogo Moeve
was een dochter van de Duitse springstempelhengst Gotthard. Deze schimmel
komt uit de combinatie Goldfish II en
Ampa, de laatste voert via vader Amateur
I nog de nodige Arabische genen. Gogo
Moeve werd geboren uit Mosaïk, die op
haar beurt de Engels volbloed More
Magic als vader had.
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De Sam R-dochter Zirkonia is via moeder Diadeem een halfzus van Lancelot. De stermerrie hoorde op de
keuring in Ermelo bij de beste tien en wordt door de gebroeders De Vries ingezet voor de fokkerij.

ston Dazzler. Wat het springen betreft
vinden we Avenir ook nog terug in het
nationale springpaard Marijke en het
Olympische springpaard Blauwendraad’s
O’Brien. De vader van Avenir, Karolus
van Wittenstein was maar liefst vier keer
ingeteeld op stempelhengst Domburg.
Avenir’s moeder, de stermerrie Ronny is
een dochter van de Franse hengst
L’Invasion uit Jella (v.Nubert), een volle
zus van de bekende, KWPN-goedgekeurde Kurassier. Op zijn beurt vader
van het legendarische tuigpaard Oregon.

Verrichting en vererving
Lancelot werd op 11 maart 1996 aangeboden voor het verrichtingsonderzoek in
Ermelo. Op stal en in de omgang
gedroeg hij zich normaal. In het werk
was hij vrolijk, maar eerlijk. In de training
toonde hij veel bereidheid om te werken.
Zijn basisgangen waren correct, waarbij
zijn krachtige en goed gedragen galop
het meest positief opviel. Als dressuurpaard leek hij over voldoende aanleg te
beschikken. Als springpaard beschikte

hij over nog meer aanleg. Hij sprong
steeds snel van de vloer, bleef voorzichtig en toonde daarbij veel vermogen.
Lancelot sloot het verrichtingsonderzoek
met een zeer goed resultaat af en eindigde bovenaan. Voor zijn springaanleg en
afdruk scoorde hij 8.5. Voor de onderdelen vermogen, techniek en galop liet hij
een 8 noteren. In 1997 liet Lancelot een
uniforme collectie aansprekende en rijtypische veulens zien. De veulens waren
doorsnee goed ontwikkeld en stonden
ruim voldoende in het rechthoeksmodel.
De veulens waren voorzien van sprekende hoofden. Nek en hals waren goed van
vorm, lengte en bespiering. De schoft
goed ontwikkeld en de schouder van
opvallende lengte, met een goede
ligging en bespiering. De rug-lendenpartij was doorsnee aan de korte kant, maar
wel goed aangesloten en bespierd. Net
als bij hun vader viel bij de veulens vooral de galop positief op. Deze was ruim
met voldoende afdruk. De brede en goed
bespierde croupe was goed van lengte
en helling. De broekspier liep lang door.

Bij de driejarige nakomelingen van
Lancelot was dat beeld niet anders en
bleef Lancelot gehandhaafd voor de
KWPN-fokkerij. Naar aanleiding van de
zijn rapportage over de zevenjarige
nakomelingen werd Lancelot op wacht
gezet. Onlangs werd de gegevens van
zijn nakomelingen nogmaals onder de
loep gehouden en aan de hand van met
name de resultaten van zijn oudste
kinderen werd besloten de hengst
opnieuw goed te keuren voor de fokkerij.
Volgens Arie Hamoen, voorzitter van de
Hengstenkeuringscommissie een
weloverwogen beslissing: “In de beoordeling van de zevenjarige nakomelingen
van een hengst worden exterieur en
beweging meegewogen, maar nog
belangrijker is de beoordeling van de
vererving van sportprestaties. Met name
de springindex was met 116 onder de
grens van 120 die op dat moment als
richtlijn door de fokkerijraad was vastgesteld. De springindex van Lancelot daalde destijds van 136 naar 116 bij een
betrouwbaarheid van 87 %. Als je daarbij meeneemt dat de merriepopulatie in
Nederland gemiddeld al op rond de 115
stond, was 116 dus te laag. Kort gezegd
presteerden zijn nakomelingen in
verhouding met nakomelingen van andere hengsten op het gemiddelde. Wat
betreft de prestaties van zijn nakomelingen in het buitenland, wij hebben in de
praktijk als stamboek inzage in alle
resultaten van de bij het FEI geregistreerde paarden. Het KWPN zet zich
echt in om ook alle buitenlandse sportgegevens boven tafel te krijgen, zodat
deze meegenomen kunnen worden in de
berekening van de fokwaarden. Natuurlijk was het op wacht zetten teleurstellend, zeker omdat Lancelot zelf als
sportpaard goed presteerde. Uiteindelijk
bleken zijn nakomelingen laatbloeiers,
die steeds beter gingen presteren naarmate ze ouder werden. Met dat gegeven
in ons achterhoofd hebben we Lancelot
met alle plezier opnieuw groen licht
gegeven voor de fokkerij. Hij is zeker in
staat fijne sportpaarden te maken. Ons
inziens past hij qua exterieur het beste
op langgelijnde merries, die van zichzelf
goed kunnen stappen en draven. Hij kan
zeker goed werk verrichten voor wat
betreft het verbeteren van de schoften schouderpartij.”
IDS08 • 22 april 2010
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