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Painted Black preferent

In sport en fokkerij
van hoog niveau
De sinds kort preferente Painted Black werd pas op latere leeftijd goedgekeurd, maar heeft
zich door de tijd heen, in zowel de sport als de fokkerij, meer dan bewezen. Naast een
langdurige sportcarrière weet de Gribaldi-zoon zich te onderscheiden als Grand Prixvererver en leveren ook zijn goedgekeurde zonen opvallende nakomelingen.
Tekst: STEEF ROEST — Beeld: DIRK CAREMANS

D

e sportieve loopbaan van de preferente
hengst is ontzagwekkend. Als jong
paard liep hij met Hans Peter Minderhoud goed mee in de hengstencompetitie en
jongepaardenwedstrijden. Op zesjarige leeftijd
vertrekt Painted Black naar Anky van Grunsven, maar dit duo maakt een wat ongelukkige
start. Anky breekt een dag later haar been en
ligt er vijf maanden uit. De hengst wordt door
Minderhoud in de eerste WK-selectie gereden
en Anky brengt het fokproduct van familie Van
de Valk-Van Anholt uit Ommel zelf die zomer
naar de zilveren medaille op het WK voor Jonge
Dressuurpaarden, destijds nog in het Duitse
Verden.
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Puzzel
Volgens de drievoudig olympisch kampioene
was Painted Black in het begin een puzzel.
“Painted Black had veel kwaliteiten. Hij kon
uitstrekken voor een 12 en ook andere onderdelen liep hij bovengemiddeld goed door. Qua
beweging zat het allemaal wel goed, hij had
werkelijk al het talent van de wereld. Bij
sommige paarden stroom je makkelijk door, bij
Painted Black waren de beginjaren best lastig.
Hij werd soms heel heet en kon op andere
momenten heel rustig zijn, daar zat helemaal
geen lijn in. Zijn hengst-zijn zat hem in eerste
instantie wat in de weg, toen hij eenmaal Grand
Prix liep werd hij veel stabieler. Op concours was

het soms wat lastiger, dan was hij zo onder de
indruk van de wedstrijdbaan.” Lachend: “Dan
vergat hij soms weleens dat hij het prima kon.
De dagen dat het er wel goed uitkwam, liep hij
echt goede scores. Uiteindelijk heeft hij het heel
goed gedaan, maar hij bleef altijd tweede paard
achter Salinero.”

Fans
Anky heeft zeker een paar mooie wedstrijden
met Painted Black gereden. “In zijn eerste jaar
dat hij Grand Prix liep, scoorde hij ruim 80
procent in de kür. Na afloop dacht ik: wow! In
Donaueschingen liep hij ook een heel goed
concours. In de wereldbekerfinale van Las Vegas

werd hij heel knap derde. Dat was een geweldig
concours. De accommodatie is natuurlijk super
en de Amerikanen waren fan van Painted Black.
Dat snapte ik ook heel goed, want het was ook
een echte beauty en dat uitstrekken was gewoon
heel goed.”

Geen spijt

De sinds dit jaar
preferente Gribaldi-zoon
Painted Black liep onder
Anky van Grunsven en
Morgan Barbançon
Mestre zeven jaar
aaneengesloten op het
hoogste niveau.

Van de verkoop naar Morgan Barbançon
Mestre heeft Anky nooit spijt gehad. “Morgan
had zo’n ontzettend goede klik met hem, zij
vormden een hele mooie combinatie. Painted
Black was ouder en stabieler geworden, dat
betaalde zich uit in mooie scores. Morgan
begon in de U25 en startte later Grand Prix. Ik
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De uit een tuigpaardmoeder komende Zingaro
Apple (mv.Renovo) heeft
uitzonderlijk veel talent
voor de Zware Touronderdelen. Recent kocht
RS2 Dressage Center de
Horst de ruin aan om hem
te behouden voor Marieke
van der Putten.
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heb haar tot de Olympische Spelen van Londen
begeleid en in die gehele periode was er een
stijgende lijn zichtbaar.”

Goedgekeurde zonen
De hengst weet zich niet alleen in de sport te
onderscheiden, maar laat ook in de fokkerij
zien dat hij zijn mannetje staat. De uit een
Chronos-moeder komende Bon Bravour was
een opvallende verschijning op het WK voor
Jonge Dressuurpaarden en heeft inmiddels
drie goedgekeurde zonen. De grote Enzo
Ferrari (mv.Krack C) is in Duitsland gestationeerd en heeft slechts enkele tientallen
nakomelingen. Uit de tweede jaargang van
Enzo Ferrari komen de KWPN-hengst Jerenzo
Texel (mv.Jazz) en de in Denemarken en
Hannover gekeurde Katrinelund Ferrari (mv.
Lord Loxley I). De KWPN-hengst Ebony (mv.
Jazz) laat onder Vai Bruntink zien alle moge-

MORGAN BARBANÇON
MESTRE: “BIJZONDERE KLIK
MET PAINTED BLACK”
“De eerste keer dat ik Painted Black zag was op het WK voor
Jonge Dressuurpaarden, waar hij een zilveren medaille won. Ik
vond het zo’n mooi paard dat ik hem altijd ben blijven volgen.
Vlak voor mijn achttiende verjaardag gingen we paarden kijken
in Nederland en stond ik opeens voor Painted Black. De klik
was er meteen. Ik had nog nooit een paard geprobeerd dat
meteen zo goed ging. Painted Black was het cadeautje voor
mijn achttiende verjaardag. Ik had alleen nog maar bij de
Junioren gereden en weleens wat piaffe en passage gedaan.
Twee jaar later reden we op de Olympische Spelen van
Londen, dat was zo’n bijzondere ervaring. Ik denk dat ik nooit
meer een paard ga vinden als Painted Black. Hij was bijna
menselijk in zijn gedrag en kon met mij praten zonder
woorden. Ik kijk weleens naar zijn nakomelingen, maar heb er
nog niet één voor mezelf gevonden. Het wordt ook geen
volgende Painted Black, want dat krijg ik nooit meer denk ik.”

GOEDGEKEURDE
ZONEN
lijkheden te bezitten voor het grote werk. Deze
hengst wordt momenteel spaarzaam ingezet op
Lichte Tour-niveau en wordt langzaam naar de
Grand Prix toegewerkt.

Overeenkomsten
De goed fokkende Bon
Bravour (mv.Chronos) liep
als vijfjarige een goed
WK onder Tom Franckx,
waarna Anky van
Grunsven de teugels
overnam.

Van Grunsven kent meerdere Painted Blacknazaten en ze herkent veel van de Grand Prixhengst in zijn nakomelingen. “Ik kon me in die
beginjaren wel voorstellen dat hij voor een
dekhengst te klein en te popperig zou zijn, maar
hij blijkt juist veel formaat te fokken. Ze hebben
allemaal een goed achterbeen en je ziet in het lijf
veel overeenkomsten. Bij Painted Black duurde

Bon Bravour (mv.Chronos)
Enzo Ferrari (mv.Krack C)
Ebony (mv.Jazz)

GOEDGEKEURDE
KLEINZONEN
Galandro (Bon Bravour x Donnerhall)
Iconic B (Bon Bravour x Jazz)
Johnny Cash (Bon Bravour x Flemmingh)
Jerenzo Texel (Enzo Ferrari x Jazz)
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GENETISCH PROFIEL PAINTED BLACK
GENETISCH PROFIEL
Dressuur
Springen
Exterieur
Vrijbewegen
Vrijspringen
OC-gezondheid (GFW)
Stokmaat

BTBH.
91%
54%
91%
91%
45%
91%

***

**

*

Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag
Klein

VERERVING
De in 1997 geboren Painted Black heeft een dressuurindex van 173 met een
betrouwbaarheid van 91 procent. De hengst weet qua exterieur (105) en
beweging (109) te verbeteren, beide met een betrouwbaarheid van 91 procent.
In het genetisch profiel, zoals te vinden in de KWPN Database, zien we dat de
hengst duidelijk een vierkantsmodel fokt. De hals is verticaal, lang en de
bespiering neigt naar de zware kant. De schouderligging is schuin, het verloop
van de lendenen gaat naar de weke kant en de kruisligging is hellend. We zien
fijn beenwerk met smalle voeten, waarbij de verzenen laag zijn. In beweging valt
op dat de stap zeer ruim is, de correctheid gaat in die gang wat richting het toontredende. De draf heeft veel dragend vermogen en is met veel ruimte, souplesse
en balans.

GEMIDDELD
173
66
105
109
91

*

**

***

99

Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Groot

het net wat langer voordat hij op de goede
manier ging zitten. Toen dat eenmaal goed ging,
was het ook echt goed. Dat zie je bij zijn
nakomelingen ook duidelijk terug. Ik vond de
hengst zelf een echte schoonheid, al kon de
verbinding van de hals naar de kaak wat mooier
zijn. Het is voor mij heel leuk om te zien dat hij
het als dekhengst ook goed heeft gedaan.”

Grand Prix-eigenschappen
Het zijn niet alleen de goedgekeurde zonen waar
Painted Black zijn preferentschap aan ontleend.
De zwarte hengst laat zien dat hij voor de Grand
Prix de juiste eigenschappen vererft. De uit een
tuigpaardmoeder komende Zingaro Apple (mv.
Renovo) laat met Marieke van der Putten
geniale onderdelen zien, maar wisselt dat ook af
met momenten van spanning. Marlies van
Baalen reed Painted Brown (mv.Lord Sinclair I)
naar scores van 70 procent en hoger, totdat het
Grand Prix-paard naar Duitsland vertrok. In
Nederland zien we Chacha Time van Jessica
Leijser op het hoogste niveau, deze door Henk
en Dorine van Enckevort uit Sint-Oedenrode
gefokte ruin stamt uit de keur preferente
prestatiemerrie Ulocia (v.Goodtimes). In
combinatie met Painted Black bracht zij ook de
voor Frankrijk uitkomende Blacktime en Zalza
Time, die voor 96.000 euro op de Prinsjesdagveiling werd geveild en daarmee nog steeds één
van de duurst geveilde veulens in Nederland is.

Echte ringpaarden

De KWPN-goedgekeurde Ebony liep onder Vai Bruntink drie WK’s op rij en wordt nu
langzaam voorbereid op het grote werk.
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Gertjan van Olst is blij dat Painted Black zijn
hengstenhouderij is komen versterken. “Een
preferente hengst is een geweldige aanwinst
naast onze preferente Negro. Bij Painted Black
valt het op dat hij veel goed presterende
sportpaarden nalaat, die het ook in de grote
sport goed doen. Die hoge dressuurindex is er
niet voor niets. Painted Black fokt rijdbaarheid
door en in het achterbeengebruik van zijn
nakomelingen zie je het Ferro-bloed nog terug.
Die combinatie zorgt ervoor dat ze het zwaardere werk makkelijk aankunnen. Over het

De aangewezen Chacha Time stamt uit Goodtimes-dochter Ulocia, die in combinatie met Painted Black ook het Grand Prix-paard Blacktime en
veulenveilingtopper Zalzatime voortbracht.

algemeen zijn het bloedpaarden met veel
looplust, ze willen allemaal graag werken. Onze
ervaring is dat het echte ringpaarden zijn”, licht
Gertjan van Olst toe. Op wat voor merries past
de zwarte hengst het beste? “Painted Black is
een breed inzetbare hengst. We hebben goede
paarden gezien uit bloedmoeders, maar ook
zwaardere merries kan hij goed verdragen.”

Terugfokken op Ferro
“We hebben goede ervaringen met de kruising
van Painted Black uit een Negro-moeder. Je fokt
dan twee keer terug op Ferro en je ziet dan de
kracht die dat met zich meebrengt duidelijk
terug. Dat zijn paarden die met hun natuurlijke
aanleg voor het zwaardere werk gemaakt zijn
om te piafferen en te passageren”, stelt Gertjan,
die lijnenteelt op Ferro niet schuwt. “In de regel
is dat een combinatie waarin de goede eigenschappen, zoals het achterbeengebruik, de

kracht, de balans en de mogelijkheid tot openen
en sluiten, alleen maar versterkt worden”, sluit
de Brabantse hengstenhouder af. •

OPVALLENDE NAKOMELINGEN OP
GRAND PRIX-NIVEAU
P ainted Brown (mv.Lord Sinclair I) Marlies van Baalen (NED)
W
 ervelwind (mv.Record) Denise Hallion (RSA)
Z ircoon Spring Flower (mv.Armstrong) Jennie Larsson (SWE)
Z ingaro-Apple (mv.Renovo) Marieke van der Putten (NED)
B lacktime (mv.Goodtimes) Maeva Hoang (FRA)
B inky (mv.Caprimond) Alexandra Dilliere (FRA)
B accara van Weltevreden (mv.Krack C) Intermediaire II met Delphine Bertraneu (FRA)
C arinsio (mv.Beaujolais) Becky Moody (GBR)
C upido PB (mv.Jazz) Maxime Collard (FRA)
C hacha Time (mv.Goodtimes) Jessica Leijser (NED)
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