Predikaathengsten

Parcival

• tekst : Gemma Jansen
• foto’s : Jacob Melissen

Veelzijdig vaderdier in optima forma
In de kleine populatie van het Gelders paard komen beslist opvallende viervoeters voor. Eén daarvan is zonder
twijfel Parcival. Wie de geschiedenisboeken kent, weet dat Parcival een van de ridders van de Ronde Tafel was.
De KWPN-goedgekeurde Gelderse keurhengst draagt zijn naam dan ook met verve.

Predikaat is belangrijk

Parcivals veelzijdige vererving maakt hem tot een Gelders vaderdier in optima forma.

Ridder Parcival stond bekend om zijn
moed, vechtlust en eerlijke karakter. Dit
gaat ook op voor de hengst Parcival. Hij
was zelf succesvol tot op Lichte Tourniveau met twee amateur-dressuurruiters, Maaike Lassche en eigenaar Henk
van den Berg. Vervolgens startte diens
dochter, Anne-Marije hem bij de Junioren. In de afgelopen jaren heeft Parcival
in de dressuurring diverse malen bewe-
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zen niet onder te doen voor zijn collegarijpaarden. Daarbij lijkt Parcival zijn fraaie
uiterlijk en dito bewegingen standaard
door te geven aan zijn kinderen. Zijn
nakomelingen kunnen bijna zonder
uitzondering verdienstelijk springen en
zijn ook nog eens aansprekende
menpaarden. Zijn veelzijdige vererving
maakt hem tot een Gelders vaderdier in
optima forma.

Parcival is geboren op stal bij Johan Heijink
in Wezep op 29 april 1997 uit de keur preferente prestatiemerrie Erika. Johan kocht
Erika als tweejarige: “ik was eigenlijk op
zoek naar een tuigpaardmerrie. Via via
hoorde ik dat Erika te koop stond. Ze was
dan wel geen tuigpaard, maar ze kon heel
goed lopen en kwam uit een predikaatrijke
moederlijn, waar fokkerij in zat. Bovendien
was haar moedersvader Folio. Als ik in mijn
jonge jaren naar een keuring ging, dan
liepen de Folio’s bijna altijd bovenaan mee.
Die paarden vielen iedere keer positief op
door hun mooie halzen, die er echt op stonden. Folio is daaraan ook in de tweede of
derde generatie nog steeds goed terug te
kennen. Als driejarige merrie ben ik met
Erika naar de keuring gegaan. Hendrik te
Luggenhorst was toen inspecteur. Hij was
erg enthousiast over haar en gaf me het
advies mee om Gelders met haar te gaan
fokken en dat heb ik dus gedaan. Erika was
erg vruchtbaar, maar gaf weinig merrieveulens. In totaal zijn er twee bij mij geboren.
De eerste was een dochter van Bazuin,
Monica. Die heb ik verkocht met in mijn
achterhoofd de gedachte dat er nog wel
meer merries zouden komen, maar dat
werd alleen nog maar Wendela. Deze volle
zus van Parcival kreeg in eerste instantie op
de keuring geen predikaat. Voor de fokkerij
vind ik een predikaat of prestaties in de
sport heel belangrijk. In de sport uitbrengen
kan ik zelf niet, dus dan blijft voor mij een
merrie met een predikaat over. Wendela
heb ik om die reden verkocht, maar zij is bij
haar nieuwe eigenaresse inmiddels wel ster
en ook sport geworden. Koss en Bazuin
pasten goed bij Erika. Van de laatste hengst
kreeg Erika, vier jaar eerder dan Parcival,
Laurentz. Hij werd goedgekeurd voor het
KWPN en deed het tevens goed in de
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Verrichting en vererving
16 Maart 2000 begon in Ermelo voor Parcival het verrichtingsonderzoek. Op stal en in de omgang
gedroeg hij zich goed. Uit de gegevens van het onderzoek komt Parcival naar voren als een werklustige, eerlijke en betrouwbare hengst. In de drie basisgangen, stap, draf en galop, heeft hij ruimte,
afdruk en balans. Zowel zijn dressuuraanleg als springaanleg werden beoordeeld als ruim voldoende.
Daarnaast toonde hij zeer veel aanleg voor het aangespannen werk. Hij toonde daarbij een natuurlijke
oprichting, voldoende wendbaarheid en grote inzet. Dit is een onderzoeksrapport zoals hoort voor een
Gelders paard: aanleg op alle fronten! In 2001 toonde Parcival een uniforme collectie voldoende
ontwikkelde veulens. Ze beschikten doorsnee over veel uitstraling en stonden goed in het Gelderse
type. Met sprekende hoofden en goed gevormde halzen die er in beweging goed opstaan. Schoft en
schouder hebben voldoende lengte. De laatste is op zijn minst voldoende schuin van ligging. Rug en
lendenpartij is goed gevormd en dito bespierd. De croupe is correct gevormd en ruim voldoende van
lengte. Dit laatste gaat ook op voor de broekspier. Voor- en achterbeen is correct gesteld. Het goed
ontwikkelde fundament toont veel kwaliteit. De hoeven zijn normaal van vorm. De stap van deze
veulens is zuiver, maar mist soms ruimte en/of souplesse. De draf is ruim en in een goede houding.
Het voorbeengebruik is in de draf wat wisselend tussen expressief en vlak. Het achterbeen is steeds
actief en wordt goed ondergebracht. In de galop toonden de veulens zowel ruimte als afdruk. Arie
Hamoen, voorzitter van de Hengstenkeuringscommissie Gelders Paard heeft de hengst vanaf het
begin van zijn loopbaan gevolgd: ”Jaap Werners was verhinderd en ik viel voor hem in tijdens de
nakeuring waarin Parcival voorgesteld werd. Wij waren als commissie toen unaniem positief over de
hengst en hij heeft zijn verwachtingen waar gemaakt. Parcival scoort in de vererving voor zowel exterieur als beweging 109 met een betrouwbaarheid van 82%. Een mooie score als je uitgaat van het
feit dat 100 staat voor gemiddeld. Daarnaast valt vooral ook de 134 bij een betrouwbaarheid van 78
% van de sportindex dressuur van Parcival positief op. Deze score is gebaseerd met name op de
zestig nakomelingen in de sport, de vierenvijftig nakomelijken bij het vrij bewegen tijdens de stamboekopname, de tien nakomelingen die een IBOP of EPTM hebben afgelegd. Wat je onder het zadel
wil zien aan beweging, oprichting en dergelijke, wil je ook graag terugzien in het aangespannen werk
en dit is bij de nakomelingen van Parcival zeker het geval. Ook heeft een aantal van zijn nakomelingen laten zien voldoende te kunnen springen. Dat een Gelderse hengst ook springaanleg doorgeeft,
blijven wij als hengstenkeuringscommissie belangrijk vinden, want een Gelders paard behoort veelzijdig
te zijn. Ik denk dat Parcival bij uitstek geschikt is voor Gelderse merries, die tekort schieten in het
achterbeengebruik en zelfhouding. Hij kan zeker ook iets toevoegen voor wat betreft kracht in beweging
en een aansprekend front. Rekening moet worden gehouden met hoge verzenen en smalle voeten. De
aangeboden merries moeten zelf niet strak in de bovenbouw zijn en over voldoende maat beschikken.”

sport, want hij werd Z2-dressuur en
L-springen. De volle broer van Laurentz,
Osiris was eveneens succesvol tot in de
Z2-dressuur. Deze is later als dressuurpaard naar Amerika verkocht. Er zijn van
Erika ook meerdere menpaarden richting
Engeland gegaan.” Ondertussen is Erika
overleden: “Vorig jaar ging ze tobben met
haar gezondheid, ze werd vierentwintig.”
Heijink vervolgd: “Parcival als veulen kan ik
me nog heel goed herinneren. Hij was mooi
gebouwd met een prachtige hals en een
chique koppie erop en hij kon apart draven.
Samen met Pamtilde liep hij mee op de
afstammelingenkeuring van Koss. Het
publiek was helemaal enthousiast over dit
tweetal en ze moesten nog een rondje extra
draven. Het karakter heeft Parcival van zijn
moeder. Erika was altijd goed wakker, ze
zag alles en was heel intelligent. Als je

netjes met haar omging, deed ze alles voor
je. Ze haalde voor haar IBOP hele hoge
punten. Op de keuring herken ik in de
Parcivals altijd zijn moeder terug. Vooral in
de schrandere manier van kijken en hun
houding. Hengsten en merries door elkaar
vond ik erg lastig, dus ik verkocht mijn
hengstveulens al op jonge leeftijd. Henk
van den Berg was al een keer bij Parcival
komen kijken. “Als je deze wil verkopen,
moet je mij als eerste bellen. En zo is het
gegaan.”

Vooruitziende blik
Op de leeftijd van zes maanden verhuisde
Parcival naar stal Van den Berg, eveneens
in Wezep. Henk: “Ik kende Erika al veel
langer, dat was zo’n fantastische, eerlijke
merrie. Parcival vond ik een heel goed
veulen. Ik heb tegen Johan Heijink gezegd:

Laurentz, halfbroer van Parcival, werd goedgekeurd
voor het KWPN en deed het tevens goed in de sport,
hij werd Z2-dressuur en L-springen.

‘als het KWPN het aandurft, een hengst uit
dezelfde moeder goed te keuren, dan is
deze beter’. Omdat twee hengsten uit
dezelfde moeder in een kleine populatie als
het Gelders paard best veel is, heb ik Parcival niet aangeboden voor de Hengstenkeuring. Dat bleef steken, dus toen heb ik
Jacques Verkerk opgebeld. Hij zei: “als jij
denkt dat die hengst beter is, waarom
zouden wij hem dan niet nemen?” Ik ben
toen met Parcival naar de nakeuring
gegaan en het vervolg is bekend. Hij werd
aangewezen en later goedgekeurd. Thuis
werk ik met hem, maar ook met een aantal
nakomelingen. Allemaal zijn ze looplustig en
werkwillig. Dat zijn voor de sport geweldige
eigenschappen. Op stal is Parcival eigenlijk
een watje. Hij staat wel als enige met zijn
hoofd in het gangpad en straalt uit dat hij
daar de baas is. Buitenshuis is hij vanaf het
begin veel hengst geweest en heeft soms
last van zijn mannelijkheid. Pas was ik op
concours en dan brult hij de hele boel bij
elkaar als hij zichzelf in de spiegel ziet. Ook
als hij thuiskomt van een wedstrijd brult hij
een keer, als hij de vrachtwagenklep
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De Parcival-dochters uit de V-jaargang waren ronduit spraakmakend. Zo werd Vostella
Dagkampioen op de Nationale Dag van het Gelders Paard in Hengelo en stond een
maand later, tijdens de Nationale Merriekeuring in Ermelo wederom aan kop.

afloopt. Zo van: ‘hallo, ik ben er weer!’ Voor
voertijd hoeven we hier ook nooit op de
klok te kijken, want hij laat het iedereen wel
horen als het vier uur is. Hij heeft er sowieso
een hekel aan om te wachten. Meestal werk
ik hem ’s morgens als eerste, dan loopt hij
super. Als ik eerst train met andere paarden, is hij daarna veel lastiger. Door
omstandigheden ben ik hemzelf gaan
uitbrengen in de wedstrijdsport. Momenteel
rijden we Lichte Tour, als de mogelijkheid
zich voordoet dan stap ik te zijner tijd over
naar de Grand Prix. Samen met Johan
Hamminga ben ik bezig aan de wissels om
de pas en dat gaat steeds beter. Ik heb met
Parcival ook bij Johann Hinneman getraind,
maar voor één paard kostte me teveel tijd.
Als ik nu naar Hinneman ga, dan neem ik
een paar merries en mijn medewerkster
Lindy Rook mee, zodat we daar een
middagvullend programma hebben en

Vitens is een van de goedgekeurde zonen van Parcival. Ook hij presteert uitstekend
in de dressuurring.

samen kunnen rijden en leren. Recent heb
ik met Parcival meegedaan aan de halve
finale van Lichte Tour in Uden, dan hoor je
toch wel bij de beste veertig combinaties
van Nederland, dat vind ik een hele prestatie. Juryleden op dat niveau moeten soms
wel wennen aan een Gelders paard in de
ring. Mijn oudste dochter, Anne-Marije heeft
nog met Parcival gereden bij de junioren,
maar zij heeft het momenteel te druk met
haar studie. Ze rijdt nog wel een dochter
van hem, Vostella in de klasse Z2. Met deze
merrie ben ik zelf ZZ-Licht startgerechtigd.
Volle zus Astella wordt door Lindy succesvol gestart in de Z1. Parcival’s doen het niet
alleen goed in de dressuur, maar kunnen
ook springen. Zo deed Cointreau mee in de
VSN-finale, mocht Unlimmited waarmee
Anne-Marije succesvol dressuur heeft gereden nu met met mijn andere dochter
Kirsten naar het regiokampioenschap mag

Parcival: prototype Gelders paard
Een Gelders paard is een middelzwaar warmbloedpaard, dat dient te beschikken over een rijke voorhand; een uitgesproken schoft, een enigszins gewelfde hals, een lange en schuine schouder en een
royale borstkas. Door deze exterieureigenschappen beschikt een Gelders paard meestal over veel
front en uitstekende bewegingen, waarbij vooral de tactmatige, iets verheven draf in het oog springt.
In de achterhand moet zich een sterke motor bevinden, van waaruit met veel stuwing en kracht wordt
bewogen. Dit type paard moet massa en voldoende bot hebben en een sterk fundament, waaronder
wordt verstaan stevig, maar droog beenwerk. Van oudsher is de voskleur het meest voorkomend.
Naast een aansprekend exterieur moet het dier tevens een ongecompliceerd en werkwillig karakter
hebben. Vaak zijn ze daarbij minder kleinzerig dan een bloedpaard. Het Gelders paard is bij uitstek
geschikt voor veelzijdig gebruik, zowel aangespannen als onder het zadel! Zowel qua exterieur als
bewegingen voldoet Parcival aan het gevraagde en is een duidelijk prototype van het Gelders paard.
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en is Vidieni Z-springen. Ik heb al veel
bijzondere zaken met Parcival meegemaakt, maar met stip bovenaan staat ons
optreden tijdens de Hengstenkeuring in
Den Bosch toen hij keur verklaard werd. Ik
reed daar met hem rond en was heel trots,
zowel op hem als op mijzelf. Zijn grootste
handicap is waarschijnlijk dat hij de stempel
Gelders paard heeft, anders had hij met zijn
inzet, exterieurvererving en bewegingskwaliteit waarschijnlijk veel meer merries
gedekt!”

Goed marcheren zit in de familie
We gaan nog even terug naar Parcival’s
moeder, Erika. Erika is een dochter van
Unitas. Van deze in de Betuwe geboren
voshengst werden twee zoons, Cansjo en
Orlando goedgekeurd als tuigpaardhengst
bij het KWPN. Alsmede vier kleinzonen,
naast de Gelderse Laurentz en Parcival
waren dat voor de tuigpaardrichting Goya
en Kolonel. Unitas slaagde destijds met de
hoogste cijfers van zijn jaargang voor het
verrichtingsonderzoek. Voor karakter liet de
hengst zelfs een 10 noteren. Unitas, die in
2006 op hoge leeftijd overleed, was een
nakomeling van de preferente Hoogheid, op
zijn beurt de meest invloedrijke zoon van de
stempelhengst Oregon. Hoogheid was een
inteeltproduct, want moeder Veronika was
eveneens een dochter van Oregon. Deze
laatste hengst was een zoon van Kurassier
uit de Oberon-merrie Derka en werd in
1950 geboren. Als driejarige behaalde
Oregon krap de 1.60 m, maar hij had van
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nature veel oprichting en kon geweldig
marcheren. Als concourspaard won hij de
nodige kampioenstitels, als vaderpaard gaf
hij zijn beweging en oprichting standaard
door. Qua exterieur waren zijn nakomelingen bijna allemaal correct gebouwd, alleen
was het hoofd soms wat grof. Ze stonden
in de rijderij tevens bekend om hun zachte
mond, hetgeen ze wel wat minder geschikt
maakte voor de beginnende menners.
Hoogheid was niet alleen iets groter dan
zijn vader maar kon minstens zo goed
draven. Zijn achterbeengebruik werd alom
geprezen. Hoogheid liet een groot aantal
goedgekeurde zoons na, naast Unitas
moeten zeker ook de invloedrijke Oran en
Proloog genoemd worden. De moeder van
Unitas was de preferente prestatie kern
kroonmerrie, Tolina (Oleander x Hosta van
Urban). Een geweldige fokmerrie, waarvan
maar liefst vier zonen werden goedgekeurd
voor het KWPN. Daaronder de twee Graaf
Oregon-zonen, Nelson en Mineraal, en de
volle broer van Unitas, Prins Oregon. Tolina
was een volle zus van de ster preferente
Bosta, de moeder van de goedgekeurde
KWPN-er Senaat (v. Kroonprins). Tevens
was Tolina een halfzus van stermerrie Nellie
(v.Trior) op haar beurt weer de moeder van
de bekende goedgekeurde hengsten, Selim
(v.Nestor) en Erasmus (v.Wachtmeerster).
Erika zelf is geboren uit keurmerrie Tosca.
Zowel haar vader, de preferente Folio als
haar moeder, de keurmerrie Mannequin
hebben Oregon in hun pedigree. Voor die
tijd was dat meer regel dan uitzondering.

Goede Gelderse moederstam
Parcival beschikt niet alleen van moedersmaar ook van vaderskant over bijzonder
goede genen. Zijn vader is de onlangs
preferent verklaarde Koss. Deze hengst is
zondermeer een begrip onder de Gelderse
gelederen. Negentien jaar is hij inmiddels
en hij heeft een enorme invloed uitgeoefend
op de Gelderse populatie. Hij zorgde voor
moderne, rassige nakomelingen met veel
beweging en voldoende Gelderse uitstraling. Koss komt zelf ook uit een bijzonder
goed nest, waarin al generaties lang streng
werd geselecteerd op kwaliteit door zijn
fokker Karel van Leijden uit het Gelderse
Hengelo. Als fokker had Karel een duidelijke
voorkeur voor een modern dressuurpaard
en zodoende kwam hij ook bij de vader van
Koss, El Corona terecht. “Als ik een
rijpaardhengst gebruikte voor mijn Gelderse

Vidieni bevestigt de veelzijdige vererving van haar vader Parcival. Ze is Z2-dressuur en Z-springen geklasseerd.

merries, wilde ik wel dat er een goeie
Gelderse moederstam achter zat en dat
was zeker het geval bij El Corona. Hij voerde namelijk nog het oude Adjudant-bloed.”
Deze El Corona werd in 1989 goedgekeurd
voor de KWPN-dekdienst en was qua
uitstraling en beweging een moderne
hengst voor zijn tijd. Hij stierf in 1992 op
tragische wijze door een ongeval met de
trailer waarin hij werd vervoerd. In de korte
tijd dat El Corona heeft gedekt, zorgde hij
wel voor een aantal opvallende nakomelingen. Ondermeer de internationale dressuurpaarden Jardhu en Korona. Jardhu
werd door Gerd Reuter in de Grand Prix
uitgebracht. Zoon Korona won in 1999 de
zilveren medaille tijdens de Pan American
Games en vertegenwoordigde onder Shannon Dueck Canada tijdens de Wereldruiterspelen in Jerez. Ook Dequan, Just Fritz,
Kadans, Kanta, Karouan T, Kilimanjaro en
Kwadruto verdienden hun sporen in de
zwaardere dressuur. Naast Koss is van El
Corona nog één zoon beschikbaar voor de
KWPN-fokkerij. Deze Broere Montecristo
presteerde op Grand Prix-niveau met

Kirsten Beckers in het zadel. Ook doet El
Corona goede zaken in de moederlijn. Zo
stammen de KWPN-hengste Ro-lex en
Broere Ufo van een El Corona moeder,
alsmede het internationale dressuurpaard
Hexagon’s Ollright.
El Corona is op zijn beurt een zoon van de
fameuze Amor. Van deze hengst staat bij
De Radstake in Varsseveld, waar hij de
langste tijd van zijn leven heeft vertoefd,
een standbeeld. Amor kreeg na zijn geboorte de naam Heros mee en was van origine
een Holsteiner met een forse scheut Trakhenerbloed. Er kan rustig gesteld worden,
dat de Nederlandse sportpaardenfokkerij
een forse stap voorwaarts deed met de
komst van Amor. Hij vererfde zondermeer
een goed exterieur met een mooi front en
sterke bewegingen. Tevens hadden zijn
kinderen vechtlust en als je dat voor je kon
laten werken, had je daar in de wedstrijdring veel plezier van. Opvallend was dat een
flink aantal van zijn kinderen en kleinkinderen meeliep in de hoogste regionen van de
verschillende disciplines. In 1967 kreeg
Amor het keurpredikaat toegekend en een

Highlights:
Kampioen Gelders Paard Den Bosch 2000
International Stallion Show Zwolle 2003, vijfde plaats in de Magic Stables Future Stallion
Top tien voorselectie WK Jonge dressuurpaarden 2003
Hengstencompetitie 2003-2004 klasse Z vierde plaats
Zwolse Paardendagen februari 2004 eerste plaats Kür op Muziek.
Nederlandse Kampioenschappen 2004 ZZ-licht, negende plaats.
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De V-jaargang
Parcival drukte vanaf het begin een duidelijke
stempel op zijn nakomelingen, die behoorlijk
uniform van kleur en exterieur waren en tevens
succesvol in de keuringsbaan. Zo tekende hij
voor het vaderschap van de hoogst geplaatste
merries op de keuring in Hengelo in 2005. Deze
collectie driejarige dochters, de V-jaargang, was
ronduit spraakmakend. Dochter Vostella werd
in dat jaar Dagkampioen op de Nationale Dag
van het Gelders Paard in Hengelo en stond een
maand later, tijdens de Nationale Merriekeuring
in Ermelo wederom aan kop. Ook zijn dochters
Victoria, Vorstin Mirna, Vietem en Vidieni deden
in die kopgroep mee. De laatste werd in de
2002 tijdens de Nationale Veulenkeuring
kampioen richting Gelders Paard. In dezelfde
rubriek waren vijf van de zes finaleplaatsen
gereserveerd voor Parcival-veulens. Van
dezelfde jaargang is natuurlijk ook Vitens, de
KWPN-goedgekeurde zoon. Twee jaar na Vitens
werd van Parcival ook Zethar aanvaard voor de
dekdienst. Van Parcival werd tijdens de NMK
2007 dochter Vorstin-Mirna (mv.Ahoy) nationaal
kampioen van de Gelderse keur- en elitemerries. In 2010 viel deze eer te beurt aan halfzus
Zyrona (mv Laurentz). Afgelopen jaar liep
dochter Celena aan kop in Hengelo en werd ze
reservekampioen op de NMK.

Hogere dressuur
Nakomelingen die worden uitgebracht in
de Z-dressuur of hoger:
U2 (uit Marleentje ster van Heineke)
Uzzia (uit Martine van Nooitgedacht)
Unlimmited (uit Kimminente ster van Casanova)
Vostella (uit Bostella keur preferent van Tango)
Vitens (uit Nadien keur van Zep)
Vivaldi (uit Esther ster sport van Triton)
Vincent (uit Merel ster preferent van Zichem)
Vidieni (Ladona ster preferent van Hendo)
Viënna C (uit Jolimba preferent prestatie sport
van Bazuin)
Viola (uit Nannie van Cabochon)
Valiant (uit Kroniek-Utopia keur van Cabochon)
Vulcano Vitry (uit Heidi van Bravour)
Vorstin-Mirna (uit Mirna ster preferent prestatie van Ahoy)
Walkvie van Sier (uit Ouverture van Hovenier)
Wivina (uit Rabia keur preferent van Edelman)
Zarah (uit Miss Mandy keur sport van Zichem)
Zethar (uit Panakeia keur sport van Cabochon)
Astella (uit Bostella keur preferent van Tango)

Afgelopen jaar liep Parcival-dochter Celena aan kop in Hengelo en werd ze reservekampioen op de NMK.

jaar later werd hij preferent verklaard. El
Corona is zijn laatst goedgekeurde zoon.
De vruchtbare keur prestatiemerrie
Torbertha staat te boek als de moeder van
El Corona. Zij schonk naast hem tevens het
leven aan de dressuurpaarden Zingaro
(v.Rechter), Faust (v.Zandigo) en de tweede
bezichtigingshengst Goya (v.Bismarck), die
naar het buitenland verhuisde. Torbertha
was een dochter van Doruto, een dressuurpaardenvererver pur sang. Hij werd in
1962 in Duitsland geboren en was een
volbloed Trakehner. Nog lang na zijn overlijden in 1988 voerden de nakomelingen van
deze hengst de dressuurranglijsten aan.
Een aantal daarvan acteerde op Grand
Prix-niveau en bracht het tot het wereldkampioenschap of de Olympische Spelen,
bijvoorbeeld Banjo, Chevalier, Robby en
Ideaal. Olympic Barbria maakte deel uit van
het zilveren team tijdens de Olympische
Spelen in Atlanta en plaatste zich later ook
nog twee maal voor de Wereldbekerfinale.
Koss zelf werd geboren uit Erona. Deze
keur preferente prestatiemerrie werd in
1989 kampioen op de Nationale Dag van
het Gelders Paard en tevens op de UTV.
Erona komt op haar beurt uit de keur preferente Nannie (Apollo x Rotan). Deze Nannie
was in 1982 Kampioen van de Basispaarden. Zij is tevens de moeder van Bonaire
(v.Commandant), de eerste goedgekeurde
hengst van Van Leijden. Na de geboorte
van Bonaire is Nannie verschillende malen
aangepaard met Goudsmid en daarvan
kwamen zonder uitzondering dochters, die
uitblonken op het keuringsterrein, maar ook

in het geven van mooie en sportieve nakomelingen. Zo werd uit die combinatie Cindy
geboren, de moeder van het ZZ-Zwaar
paard Jaïr (v.Rex Magna). Na Goudsmid
deed Van Leijden Nannie bij Heemraad en
uit die combinatie is de keur preferente Zinta
geboren. Zij kreeg voor haar IBOP 93
punten. Metha (v.Cabochon) is de bekendste dochter van haar en zij tekent, in combinatie met Koss, voor het moederschap van
verschillende keuringstoppers: de keurmerrie Amora, de voor het verrichtingsonderzoek aangewezen en Hengstenkeuringskampioen GP Vasco en de vorig jaar voor
het KWPN goedgekeurde Wilson.
De hengst Goudsmid (Normann x
L’Invasion) tekent voor het vaderschap van
Erona. Deze voshengst werd in 1991
postuum keur verklaard. Goudsmid
beschikte zelf over extra springkwaliteiten.
Voordat hij begon aan een leven als
padhengst, bedwong hij hindernissen van
twee meter en hoger. Hij werd succesvol
uitgebracht in de internationale sport door
onder andere Gert Meier en Jan Maathuis.
Van Goudsmid werd, de inmiddels overleden, zoon Zep goedgekeurd voor de
dekdienst in de richting Gelders Paard.
Opvallend aan deze hengst is het forse
aantal internationaal springende kleinen achterkleinkinderen, zoals Kameraad
(v.Ramano), Pepona (v.Concorde), Lucky
Girl (v.Goodtimes), King (v.Ekstein),
Oxsona (v.Holland), Punker (v.Atlantic).
Naast een goed springpaard gaf Goudsmid even makkelijk een extra bewegend dressuurpaard.
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