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Sheraton maakt goede
sier met nafok
Oudste producten vallen op in internationale sport
Onder Niklas Arvidsson en Suzanne
Tepper heeft Sheraton zijn
kwaliteiten op 1.50m-niveau in de
sport bewezen. Zijn oudste
nakomelingen breken door op
internationaal niveau zoals
Woklahoma, Whistler, Winde R.A.G,
Why Not en Zanuschka. Daarnaast
blijken de Sheraton-nakomelingen
ook hele goede gebruikspaarden
voor een breed publiek te zijn.
De Indoctro-zoon stond enkele jaren
in Zweden ter dekking en werd twee
jaar geleden teruggehaald naar
Nederland, vanwege zijn in opkomst
zijnde nakomelingen. Inmiddels kan
gesteld worden dat die terugkeer
een juiste beslissing is gebleken.

Na een jarenlange, succesvolle internationale sportloopbaan staat de goed fokkende Sheraton nu volledig ter
beschikking aan de fokkerij. Uit zijn eerste jaargangen vallen diverse producten positief op.
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Sheraton zag het levenslicht op 10 maart
1999 bij fokker Georg Dierker in het Duitse
Lindern. Hij is gefokt uit de Calypso IIdochter Ginella, een staatspremiemerrie die
in Duitsland een zeer goede merrietest heeft
gedaan en een 10 voor het springen kreeg.
Verder voert Sheraton in de moederlijn het
bloed van Grannus, Shogun xx, Gotthard en
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Zowel als vijf-, zes- en als zevenjarige nam
Zanuschka met Rob Heijligers deel aan de finale van
het WK voor jonge springpaarden in Lanaken.
Daarnaast boekten ze onlangs een overwinning in
Valkenswaard.

Steinpilz xx. Grootmoeder Gina is een volle
zus van de Oldenburger hengst Gingerino,
die internationaal heeft gesprongen met
Mathias Jansen.

Goede start
Als veulen kwam Sheraton al in handen van
familie Van de Lageweg. “We kochten hem
samen met Johannes van Wijngaarden, bij
de fokker in Duitsland. We kochten bij hem
toen twee hengstveulens, de andere werd
ook aangewezen bij het KWPN maar is nooit
aangeleverd”, vertelt Wiebe Yde van de
Lageweg. Het selectieproject van Sheraton
verliep voorspoedig. In het voorjaar van
2002 nam hij deel aan het voorjaarsonderzoek en slaagde met een 9 voor de afdruk
bij het springen en 8,5-en voor de techniek,
vermogen en aanleg als springpaard. Zijn
galoppade verdiende eveneens een 8,5. In
het verrichtingsverslag staat Sheraton
omschreven als een hengst die snel van de
grond en met zeer veel afdruk springt. Hij
heeft een goede voorbeentechniek, zeer
goede bascule en maakt de sprong doorgaans goed af. In galop heeft de hengst een
goede ruimte, afdruk en balans en hij kan
goed schakelen. “Als jong paard viel hij al op
met zijn stabiele en meewerkende karakter.
In het verrichtingsonderzoek liet hij zich
goed bewerken en dat blijkt hij ook door te

Onder Kirsten Rikkert presteert de vlugge Sheraton-dochter Winde R.A.G. opvallend. Zo werd het duo vorig jaar
zevende op het WK in Lanaken en behaalden ze deze zomer de derde plek in de Grote Prijs van De Wolden.

geven aan zijn kinderen”, is Van de Lageweg
van mening. Na het voorjaarsonderzoek is
hij zich op zijn eerste dekseizoen gaan richten en als vierjarige is hij in de hengstencompetitie gereden door Matthijs van Asten
en later door Angelique Hoorn. Vervolgens is
hij door Gerfried Puck in internationale jonge
paardenrubrieken en in het 1.40m uitgebracht.

Sportcarrière
De eerste twee seizoenen dekte Sheraton
een mooi aantal merries, maar daarna nam
dat wat af. “In het begin dekte hij aardig wat.
Op een gegeven moment was de vraag naar
hem in het buitenland groter dan in Nederland en hebben we hem gedeeltelijk
verkocht naar Zweden. Daar is hij voor de
sport en fokkerij ingezet en kwam hij onder
het zadel bij Niklas Arvidsson. Voor Zweedse begrippen dekte hij daar goede aantallen.” Onder zijn Zweedse ruiter ontwikkelde
de hengst zich tot een internationaal springpaard en schreef hij goede resultaten op
1.40m- en 1.50m-niveau op zijn naam. Zo
behaalde Sheraton een tweede plaats in de
Grote Prijs van Boras, won hij op datzelfde
concours een 1.40m-rubriek, werd hij tweede in het 1.40m in Kungsbacka en boekte hij
een overwinning in een 1.40m-rubriek in
Halmstad. “Dat waren mooie resultaten,

maar de beslissing om hem terug te halen
naar Nederland hebben we genomen omdat
zijn oudste nakomelingen begonnen op te
vallen in de sport. Die waren toen vijf en zes
jaar oud. Tweeënhalf jaar geleden is Sheraton weer bij ons gekomen en hebben we
hem laten rijden door Suzanne Tepper. In het
voorjaar is hij ter dekking gekomen bij
Dekstation Zwartjens in Raalte.” Met de
amazone boekte hij al snel weer mooie
resultaten op zijn oude niveau en behaalde
hij klasseringen en overwinningen in onder
meer Zuidbroek, Vestfold, Melsomvik en
Salzburg. Begin dit jaar werd het duo derde
in de VHO-Trofee in ‘s-Hertogenbosch op
1.40m-niveau.

Eerste jaargangen
Die vijf- en zesjarige nakomelingen die
destijds voor de VDL Stud aanleiding waren
om de hengst terug te halen naar Nederland, zijn zich op positieve wijze blijven
ontwikkelen. Uit de W-jaargang vallen diverse producten op in de sport zoals Winde
R.A.G. (uit Jasmijn ster pref prest v.Cavalier,
fokker J. Reitsma uit Driesum), die onder
Kirsten Rikkert zevende werd op het WK
voor zevenjarigen in Lanaken, ook won ze
vorig jaar de finale van de Youngster Tour op
het CSI Geesteren. Dit jaar werden ze derde
in de Grote Prijs De Wolden (1.45m). Ook
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Als zesjarige werd Whistler onder Maikel van Mierlo
reservekampioen in de VION-Cup in 2009.

Ook uit de Z-jaargang weten diverse nakomelingen van Sheraton zich te onderscheiden, zoals deze succesvolle
Zenriette J onder Camilla Mazza de Benedicto.

heel succesvol is Woklahoma (uit Soklahoma W ster v.Calvados, fokker D. Noordhuis
uit Wijster), die onder Albert Zoer goed presteert op 1.50m-niveau en bouwt aan een
imponerend palmares. Enkele wapenfeiten
zijn de eerste plek in het 1.50m in Bremen
dit jaar en plaatsingen in Hagen, San Remo,

Braunschweig, Zuidbroek en NörtenHardenberg. Uit dezelfde Sheraton-jaargang
komt Why Not (stamboeknaam Woline, uit
Pauline ster v.Jimtown, fokker G.W.M.
Zwartjens uit Steggerda), die onder Steven
Veldhuis al internationale klasseringen
behaalde in Roeser, Zwolle en Wierden.
Zoon Whistler (uit Fabiola elite prest sportdres v.Beach Boy, fokker A.J.M. Ploegmakers uit Beuningen) werd als zesjarige onder
Maikel van Mierlo reservekampioen in de
VION-Cup en springt nu internationaal en
zoon Wizzard (uit Parelfee H.B. v.Cavalier,
fokker H. van den Berg uit Etten-Leur) was
in 2009 het duurst verkochte springpaard op
de PSI veiling met een topprijs van 570.000
euro. Onder Markus Schlamann springt
Weraton (uit Nastara v.L.A., fokker M.M.H.
Vissers uit Heukelom) in het 1.40m. Op de
keuringen schitterde dochter Windependence VDL (uit Rindependence VDL ster
v.Corland, fokker VDL Stud uit Bears) als
kampioene van de Centrale Keuring in
Groningen. Op de Nationale Merriekeuring
werd zij vijfde en ze nam ook deel aan het
Nationale Kampioenschap vrijspringen. Ook
scoorde Windependence VDL goed in de
IBOP met 83,5 punten. De Z-jaargang heeft
ook al een aantal paarden opgeleverd die
fraaie reclame voor hun vader weten te
maken. Zo heeft dochter Zanuschka (uit
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Trannuschka ster v.Emilion, fokker W.
Verhoeven uit Waspik) zowel als vijf-, zes- en
als zevenjarige deelgenomen aan de finale
van het WK voor jonge springpaarden in
Lanaken. Onder Rob Heijligers won ze
verder dit jaar een rubriek voor zes- en
zevenjarigen in Valkenswaard. Dochter
Zenriette J (uit Henriette v.Daimler, fokker
Hengstenhouderij Jespers uit Prinsenbeek)
zat onder Alberto Carrara in de prijzen van
internationale concoursen als Ebreichsdorf
en Vejer de la Frontera. Op het concours in
Hulsterlo in september dit jaar eindigde
Zevenaar (ster prok IBOP-spr, uit Risquetoud GHR v.Narcos II, fokker De Gerdine
Hoeve uit Hilvarenbeek) gereden door Guy
Beyers op de vijfde plaats bij de zevenjarigen, en in dezelfde rubriek stond Zatilla
(sport-spr, uit Tilla v.Lux, fokker F.J.M.
Nijhuis uit Manderveen) onder Anne-Liza
Makkinga elfde. In de aanlegtesten deden
Zorlande (uit Horlande ster v.Renville, fokker
M. van Kollenburg uit Best) met 83 punten in
de EPTM en Zanella (uit Marieska keur
v.Hamlet, fokker A. Weemen uit Vlierden)
met 81 punten in de IBOP goede zaken.

Gebruikspaarden
Momenteel staat Sheraton met 126 punten
op de springindex. Voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Arie Hamoen
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verwacht dat dit in de toekomst zal stijgen.
“Sheraton lijkt hele goede gebruikspaarden
te leveren. De handel ziet ze graag en zijn
oudste producten springen in de internationale sport. Het is daarom heel goed mogelijk
dat zijn index verder zal toenemen. Hij heeft
nog niet alle kansen gehad in de fokkerij,
maar zijn producten komen bovendrijven in
de sport en dat is de beste reclame.” Tot op
heden zijn er nog geen zonen van Sheraton
aangewezen geweest, hij bracht wel drie
tweede bezichtigingshengsten. “Er zijn niet
veel zonen van Sheraton aangeboden op de
hengstenkeuring en hij heeft ook niet de
beste merries gehad. Bij het wel of niet
aanwijzen voor de derde bezichtiging of het
verrichtingsonderzoek telt ook de moederszijde zwaar mee.” Bij de merries hebben tot
op heden 22 het sterpredikaat behaald, vijf
zijn keur en zes zijn elite. In totaal zijn er 400
nakomelingen van Sheraton bij het KWPN
geregistreerd. Belangrijke punten van zijn
vererving zijn het rechthoeksmodel, een
zware halsbespiering en een wat steil
achterbeen. Bij het springen vallen zijn nakomelingen op met vlugge reflexen, een mooi
gevouwen voorbeen, een open achterhandtechniek en veel souplesse. Qua exterieurindex scoort hij met 105 net boven het gemiddelde en qua stokmaat fokt hij iets vergrotend (+0,11cm). Naast zijn succesproducten
uit de W- en Z-jaargang vallen ook jongere
nakomelingen positief op. Zo werd de
Zweeds gefokte Sheraton-nazaat Lovely
Boy (mv.Landlord) onlangs reservekampioen
op het nationale kampioenschap vrijspringen voor driejarigen in Zweden. Hij kreeg
van de jury een 8,8. Op het WK in Lanaken
sprong naast de eerder genoemde Zanuschka ook de zesjarige Arista (uit Octavia ster
v.Wagenaar, fokker A.A. Jespers uit Oosteind) mee in de finale. Onder Dayro Arroyave
bereikte deze voorzichtige merrie een
twaalfde plaats. Uit dezelfde jaargang gooide Adinia (uit Madinia ster v.Apache du
Forest, fokker W. Peeters uit Nispen) hoge
ogen op de stamboekkeuring, vorig jaar
sprong ze in Roosendaal naar 85 punten,
bestaande uit onder meer 90 voor het
vermogen.

kers, die veel inzet hebben, voorzichtig zijn
en genoeg vermogen hebben. Ze zijn goed
te rijden en willen er over, echte concourspaarden dus! Het zijn niet de meest spectaculaire springers, maar als achtjarige springen ze er nog net zo makkelijk over, als ze
als vierjarige al deden. De fokkers en eigenaren zijn blij met de Sheratons, want het
zijn hele fijne, gezonde en ongecompliceerde paarden die op alle fronten lijken te
voldoen aan de eisen.” Na een internationale
sportcarrière is Sheraton vanaf dit jaar volle-

dig ter beschikking voor de fokkerij gekomen. “Hij is breed inzetbaar, maar past het
beste bij merries die een beetje bloed en
lengte hebben. Maar dat bloed van
moederszijde hebben bijna alle hengsten
tegenwoordig nodig. Sheraton heeft nog niet
alle kansen gehad in de fokkerij, maar zijn
nakomelingen doen het goed en daarmee
geeft de hengst zijn visitekaartje af. We gaan
er vanuit dat hij de komende jaren meer
kansen zal krijgen in de fokkerij”, besluit
Van de Lageweg.

Tevreden
Wiebe Yde van de Lageweg is verheugd
met de goede resultaten van de Sheratonnakomelingen in de sport. “Je ziet nu dat hij
vererft waar hij zelf als jong paard al positief
mee opviel. Sheraton brengt echte meewer-

Onder Steven Veldhuis heeft de voorzichtige, goed springende Why Not al diverse internationale klasseringen
behaald.
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