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Painted Black
Van jong talent naar keurhengst

FOKKERIJ

De loopbaan van Painted Black is er eentje met vele hoogtepunten,
hoewel het niet altijd voor de wind ging. De Gribaldi-zoon heeft met
diverse ruiters successen geboekt in de sport en heeft ook als
vererver duidelijke voet aan de grond gekregen. Dit jaar werd de nog
altijd actieve Grand Prix-hengst gehuldigd als keurhengst en dat is
opnieuw een mooi hoogtepunt in het leven van Painted Black.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS

P

ainted Black was het eerste veulen uit
de merrie Litchy elite pref prest
sport-dres (v.Ferro) en is gefokt door
Frank van de Valk en Jacqueline van
Anholt. Mede dankzij Painted Black werd dit
duo in 2010 gehuldigd tot KWPN Fokkers van
het jaar in de dressuurrichting. Het lichtvoetig
bewegende hengstveulen werd in 1997 verkocht
op de veulenveiling in Liessel aan familie Awater
en Walter van de Brand. Zijn fokkers zijn
Painted Black altijd blijven volgen en waren zo
getuige van een prachtige loopbaan.

Verwachting waargemaakt
Als vierjarige werd Painted Black door Tanja
Awater uitgebracht in de Pavo Cup en daarna
kwam het bewegingstalent onder het zadel bij
Hans Peter Minderhoud. Hij reed hem onder
meer in de hengstencompetitie en de hengst
liet toen al zien over veel talent te beschikken.
Dat viel ook trainers Sjef Janssen en Anky van
Grunsven op, die vervolgens in 2003 samen
met IPS Horse Group en Joop van Uytert
eigenaar werden van de veelbesproken
Gribaldi-zoon. Met Anky van Grunsven won
de zwarte blikvanger onder meer de zilveren
medaille op het WK voor zesjarige dressuurpaarden en later groeide hij door tot een zeer
succesvol Grand Prix-paard. “Ik heb Painted
Black gereden van zijn zesde tot zijn 13e. Ik
heb hem uitgebracht op Wereldkampioen-
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schappen voor jonge paarden en daarna zijn
we naar de Grand Prix gaan trainen. Painted
Black heeft veel talent om de zwaarste
oefeningen uit te voeren. Ik ben super trots
op zijn prestatie in de Wereldbekerfinale in
2009 en op de persoonlijke records die wij
hebben neergezet. Met Painted heb ik de
laatste twee jaar dat ik hem reed hele goede
resultaten afgewisseld met mindere momenten. Hij was in principe het paard waarmee ik
de Olympische Spelen van Londen 2012 wilde
rijden. Painted is een bijzonder paard, dat ik
echt heb leren waarderen na een lange tijd van
soms moeizame samenwerking. De medeeigenaren van Painted Black kregen in 2010
een aanbod dat zij voor hun gevoel niet
konden weigeren. Ik kan daar alleen maar
begrip voor opbrengen en gelukkig heeft hij
een hele goede klik met Morgan Barbançon.
Ze kwam op stal, ging op hem zitten en tot
mijn grote opluchting reed ze zo weg. Ze was
pas achttien, maar met wat aanwijzingen reed
ze zo een Grand Prix-proef. Het zag er
allemaal heel natuurlijk uit”, blikt Anky van
Grunsven terug.

Juiste plek
Voor fokker Jacqueline van Anholt was het
een groot compliment dat Painted Black bij
zulke goede ruiters terecht kwam. “Painted
Black was een mooi veulen en hij kon lekker

Droompaard
De in 2004 bij het KWPN goedgekeurde
hengst kwam in augustus 2010 in handen van
de Spaanse amazone Morgan Barbançon, die
de eerste jaren intensieve begeleiding kreeg
van Anky van Grunsven. Ook zij is heel
succesvol met de Gribaldi-zoon en behoorde al
snel tot de 25 beste dressuurcombinaties ter
wereld. “Painted Black betekent alles voor mij.
Zonder hem was ik nergens! Toen we hem vijf
jaar geleden konden kopen, was ik 18 jaar en
reed ik bij de junioren. Ik had nooit durven
dromen van een paard als Painted Black en hij
heeft mijn leven veranderd. Hij heeft mij alles
geleerd, tot en met het Grand Prix rijden.
Daar ben ik hem nog elke dag dankbaar voor.
Binnen twee jaar reden we al op de Olympische Spelen; ons eerste grote evenement. Wat
dat betreft heeft hij al mijn dromen waargemaakt, al was het heel jammer dat hij daarna
een hoefblessure heeft gekregen. Daardoor lag
Painted Black er maar liefst 18 maanden uit.
Maar hij was mijn beste paard dus ik heb
nooit opgegeven. Ik was er van overtuigd dat
hij met veel geduld weer terug op zijn oude
niveau kon komen en ik ben heel blij dat dat
gelukt is!”, vertelt de sympathieke Spaanse.
Afgelopen jaar namen ze succesvol deel aan de
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lopen, maar in eerste instantie hadden we niet
door dat hij zó apart was. Toen hij bij familie
Awater stond zijn we een paar keer gaan
kijken en toen kregen we wel door dat hij echt
goed was. Ook Tanja had al snel door dat hij
veel potentie had en besloot hem daarom door
Hans Peter Minderhoud te laten rijden. Dat
ging gelijk heel goed en ze wonnen onder
andere de selectiewedstrijden van de hengstencompetitie. Sjef en Anky zaten er al een
tijdje achteraan en in januari 2003 was de
verkoop een feit”, blikt Jacqueline van Anholt
terug, die zelf nog drie paarden uit de stam
van Painted Black bezit. “Eén van de mooiste
dingen waar ik getuige van ben geweest, is het
WK in Verden. Dat hij daar tweede werd
achter die eveneens geweldige Poëtin was voor
mij echt een memorabel moment. Ook denk ik
nog regelmatig terug aan het optreden van
Painted Black met Hans Peter tijdens het
afscheid van Gribaldi op de hengstenkeuring.
Anky kon toen niet aanwezig zijn en onder
Hans Peter liet hij zich toen zó gaaf zien, dat
was echt een kippenvel-moment!”

De inmiddels 18-jarige
Painted Black bracht Morgan
Barbançon naar de
Olympische Spelen van
Londen en de
Wereldruiterspelen in Caen,
waar ze een persoonlijk
record reden. “We hebben ons
weten te plaatsen voor de
Wereldbekerfinale en dat was
eigenlijk mijn laatste grote
doel: alles wat nu nog komt,
is een extraatje!”
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Morgan Barbançon:

“Painted Black
betekent alles
voor mij.
Zonder hem was
ik nergens!”

Wereldruiterspelen in Caen, waar ze in de
Grand Prix een persoonlijk record van 75,80%
wisten neer te zetten. “In Caen deed hij
geweldig zijn best en we waren de beste
Spaanse combinatie. Ik was heel blij dat we
ook aan de Kür mochten deelnemen. Painted
is inmiddels 18 jaar en ik heb het gevoel dat
hij in zijn beste vorm verkeert. We hebben
ons weten te plaatsen voor de Wereldbekerfinale en dat was eigenlijk mijn laatste grote
doel: alles wat nu nog komt, is een extraatje!”,
vertelt Morgan in vloeiend Nederlands.

Tevreden
FOKKERIJ

Onlangs maakte de combinatie Painted Black
en Morgan Barbançon veel indruk in de
Wereldbeker tijdens Indoor Brabant. “Dit was
eigenlijk onze beste wedstrijd ooit! Misschien
niet qua resultaat, maar wel qua gevoel. Hij
deed zo zijn best en is zo tevreden. Ik vind het
ook een mooi compliment dat veel mensen
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zeggen dat hij zo’n tevreden indruk maakt.
Hij liep lekker met de oortjes erop en niets
lijkt hem moeite te kosten. Ik rijd hem thuis
veel in het bos en vermoei hem niet meer met
zware trainingen. De oefeningen kent hij
immers allemaal. Het is nu vooral een zaak
van fit houden, en van genieten natuurlijk.
Dat werkt het beste. Painted Black is mijn
beste vriend en ik kan niet onder woorden
brengen wat hij voor mij betekent. Ik krijg
gewoon tranen in mijn ogen wanneer ik over
Painted Black praat. Hij wil het allemaal zo
graag voor mij doen, dat betekent alles voor
mij. Na de Wereldbekerfinale kijken we wel
verder. Hij is nu 18 en lijkt in zijn beste doen,
maar ik neem wel verantwoordelijkheid.” Ook
als fokhengst heeft Painted Black al goede
zaken weten te doen en dat is zijn amazone
zeker niet ontgaan. “Ik weet dat Painted Black
hele goede nakomelingen heeft, maar zelf heb
ik er tot op heden nog geen gereden. Maar
daar sta ik zeker voor open! Als ze op hun
vader lijken, wil ik ze graag op stal hebben”,
lacht Barbançon. Fokker Jacqueline van
Anholt: “Misschien geniet ik nog wel meer van
de successen die Painted Black heeft met
Morgan, dan met Anky. Het is natuurlijk
geweldig dat de beste amazone van de wereld
op jouw fokproduct rijdt en daar ben ik ook
zeker dankbaar voor, maar er wordt al snel
gezegd dat Painted Black zo goed is geworden
dankzij Anky. Nu heeft hij bewezen dat hij
ook met Morgan op het hoogste niveau kan
mee doen en voor haar is Painted Black haar
alles, haar toppaard, haar absolute nummer
één. Dat is toch wel het allermooiste compliment.”

Fokhengst
Dit jaar werd Painted Black gehuldigd als
keurhengst bij het KWPN. Tijdens de huldiging verscheen hij aan de hand en werd hij
vergezeld door zijn Grand Prix-geklasseerde
dochter Zoraïda (mv.Jazz) met Femke Beljon.
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Ook Grand Prix-geklasseerd zijn Wervelwind
(mv.Record), waarmee Denise Hallion
deelnam aan de WEG in Caen, en Zircoon
Spring Flower (mv.Armstrong) van Jennie
Larsson. Op Lichte Tour-niveau presteren
onder meer Painted Brown (Marlies van
Baalen), Zingaro-Apple (Marieke van der
Putten), Zayson (Esther de Graaf), ZZ-Top
(Doma Clasica Maspalomas) en Binky
(Alexandra Dilliere). Bij het KWPN zijn drie
zonen van hem goedgekeurd: Ebony (mv.
Jazz), Enzo Ferrari (mv.Krack C) en de bij
Anky van Grunsven in training staande Bon
Bravour (mv.Chronos). En daarmee heeft
Painted Black naast een imponerende erelijst
ook al voor een imponerend nalatenschap
gezorgd. “We hebben altijd genoten van
Painted Black. Van hem als veulen, van al zijn
successen en we zijn dankbaar voor de
reclame die hij voor onze stam en als fokkers

heeft gemaakt. Hij heeft voor successen
gezorgd na een toch wat valse start, aangezien
hij eerst niet werd goedgekeurd bij het KWPN.
Ook de fokkers stonden nooit voor hem in de
rij. En nu is hij keur, dankzij goede nakomelingen uit een toch beperkt aantal dekkingen.
En dat is een prachtige bevestiging”, besluit
Van Anholt.
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Anky van Grunsven reed
met Painted Black de
Wereldbekerfinale in
2009 in Las Vegas, waar
het duo derde werd. “Ik
ben super trots op zijn
prestatie daar en op de
persoonlijke records die
wij hebben neergezet.”

