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Toegevoegde waarde van ander bloed

Hij dekte maar twee seizoenen in Nederland, maar heeft ondanks
dat zijn visitekaartje onmiskenbaar afgegeven aan de Nederlandse
dressuurpaardenfokkerij. Ook in de USA is hij een gewaardeerde
fokhengst. Het keurpredicaat dat hij eerder dit jaar toegekend kreeg,
onderstreept dat nog een keer.
TEKST: KARIN DE HAAN • BEELD: DIRK CAREMANS E.A.

S
Monica Drohm:

“Als ze in het
werk komen,
dan komen de
nakomelingen
van Sir Sinclair
pas tot hun
recht.”
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ir Sinclair werd geboren bij Monica
Drohm in Doetinchem. De fokster kocht
Sir Sinclair’s moeder Krishna als
tweeënhalfjarige merrie. “Ik kocht haar
uit de wei bij haar fokker in St. Oedenrode. Ik
zocht indertijd een leuk jong paard voor mezelf.
In die tijd werd Flemmingh nog niet als
dressuurverver gezien, en in eerste instantie
had ik niet eens zoveel interesse. Maar toen ze
naar me toe draafde in de wei was ik verkocht.
Je hebt soms zo’n gevoel dat alles klopt. Bij haar
was dat zo. Haar uitstraling, een mooi oog,
alles.”

Slungelige pubers
Monica kocht met Krishna een merrie uit een
mooie, doorgefokte stam. Haar moeder Christa
(v.Le Mexico) bracht drie Z-springpaarden,
waarvan één ook Z2-dressuur liep, alsmede het
internationale dressuurpaard Ufo (v.Peter Pan,
ruiter Alexandre Onoprinko). De volle broer van
Krishna’s grootmoeder Vitha (v.Amor) is de
KWPN-hengst Zandman. Krishna werd direct
ingezet in de fokkerij en toen ze oud genoeg was
ook opgeleid voor de sport. Monica Drohm reed
haar zelf naar het Z1-dressuur, indertijd genoeg
voor het sportpredicaat. “Als jong paard was

Krishna een enorme slungel. Ze maakte weinig
indruk als ik haar eens ergens mee naartoe nam.
Ik had veel geloof in de merrie, en heb haar
gewoon verder gereden. Toen ze eenmaal sterker
werd en uitgezwaard was, ging ze steeds aparter
lopen. Voor wat betreft het karakter, kon je je
geen fijner paard wensen. Ze had looplust, was
niet kijkerig of gecompliceerd. Ze was altijd
positief ingesteld, en heel werkwillig. Naarmate
ze sterker werd, was ze ook steeds makkelijker
te sluiten. In het draven, maar ook in het
galopperen. In het begin was het zo’n merrie die
veel draafde, en nauwelijks in galop te krijgen
was. Na verloop van tijd was het galopperen
geen probleem meer. Je kon haar juist enorm
fijn schakelen in galop. Je kon haar op een
dubbeltje laten galopperen. Maar ze was gewoon
als jong paard nog te slap en had de tijd nodig
om erin te groeien. Dit zie je ook bij veel
nakomelingen van Sir Sinclair. Op de keuring
worden ze dan als driejarige voorgesteld, maar
dan zijn het nog zulke slungelige pubers. Dat
komt voor zulke paarden eigenlijk te vroeg.
Komen ze eenmaal in het werk, dan worden het
compleet andere paarden, en komen ze pas tot
hun recht. Ik zie trouwens wel meer van Krishna
terug in de nakomelingen van Sir Sinclair. Ook

De keurhengst Sir Sinclair werd in
Amerika met succes op Lichte
Tour-niveau gestart, en maakt
indruk met zijn nakomelingen.

JACOB MELISSEN
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Belinda Nairn
Wertman:

“Sir Sinclair is
als een echte
vriend. Hij doet
altijd zijn best
voor je.”

het fijne karakter is echt een kenmerk van zijn
nakomelingen. Wat dat betreft denk ik wel eens,
dat het jammer is dat hij naar Amerika is
gegaan. We zouden zo’n goede vererver met een
fijn karakter en vrij van Jazz- en Ferro-bloed op
dit moment heel goed binnen de Nederlandse
dressuurpaardenfokkerij kunnen gebruiken.”

Wauw-factor
Terug naar de fokkerij van Krishna. Monica koos
na Houston, Whinny Jackson en JetSet-D voor
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de Duitse hengst Lord Sinclair als paringspartner voor haar Flemmingh-merrie. “Ik vond het
een fantastisch mooi paard, dat goed kon lopen.
Hij had als jong paard het Bundeschampionat
gewonnen. En ik vond de bloedopbouw mooi
aansluiten. Eigenlijk was hij ook als springpaard
gefokt, net zoals Flemmingh. En beide hengsten
gingen terug op Landgraf-bloed”, vertelt Monica
over haar keuze. Lord Sinclair heeft voor de
nodige bloedverversing gezorgd in de dressuurpaardenfokkerij in Duitsland en ook in
Nederland. Naast Sir Sinclair, kennen we hier
bijvoorbeeld ook de hengst Lord Leatherdale die
via Lord Loxley een kleinzoon is van Lord
Sinclair. Hoewel Lord Sinclair de belofte van het
winnen van het Bundeschampionat in Warendorf nooit heeft kunnen inruilen voor klinkende
prestaties in de dressuursport, lopen verschillende van zijn nakomelingen wel op het hoogste
niveau. Voorbeelden hiervan zijn Sinclair C (mv.
Glendale uit de moederlijn van Krack C) met
Marie-Hélène Syre, Lady de Luxe (mv.Uniform)
en de Duits gefokte Loriot (mv.Figaro) met
Nataliya Kazakova, Lady Sinclair (mv.Ehrensold)
met Piweluigi Sangiorgi, Leroy (mv.Davignon I)
met Pawel Dabrowski, en Lord of Loxley (mv.
Landadel) met Hans Peter Minderhoud.
Het veulentje dat uit de combinatie Lord
Sinclair en Krishna geboren werd was Sir
Sinclair. “Een leuk bruin beestje, een beetje rauw
met veel haar erop. Indertijd dacht ik niet dat
dat een goedgekeurde hengst zou gaan worden.
Maar toen hij een maand of drie was, groeide hij
er helemaal in en kreeg hij de wauw-factor. Ik
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Een echte vriend
Sir Sinclair werd door Anton Geessink opgefokt
en op de hengstenkeuring voorgesteld. Nog voor
zijn verrichtingstest was hij al de meest
spraakmakende hengst van zijn jaargang, toen
hij voor het bedrag van 360.000 euro verkocht
werd aan Ed Constant in Wijdewormer op de
tweede editie van de KWPN Select Sale in 2002.
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1. Sir Sinclair-zoon Wonder
DTS is met Rolf Snijder
actief in de Middentour.
2. Zidane, die tijdens de
Pavo Cup onder Dominique
Mohimont uitkwam (foto),
weet inmiddels onder de
Italiaanse Eva Rosenthal in
de Inter I te scoren.
3. Uit slechts twee
Nederlandse jaargangen
werd zoon Wesley
goedgekeurd, die het tot het
ZZ-Zwaar schopte met Sarah
van Fessem.
4. Een van de in de Grand
Prix presterende
nakomelingen van Sir
Sinclair is Zantos onder
Jacqueline van Grunsven.

VERERVING

LORD SINCLAIR x FLEMMINGH
Genetisch profiel
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Daarna liep hij een goede verrichting, waar zijn
goede basisgangen en aanleg als dressuurpaard
positief werden gewaardeerd. De rapportage
spreekt van veel tot zeer veel aanleg als dressuurpaard. Sir Sinclair dekte twee jaar achtereen. In de Pavo Cup werd hij als vierjarige door
Merieke Voorneveld naar de tiende plaats in de
finale gereden. De hengst kwam vervolgens weer
volop in het nieuws, toen hij datzelfde jaar
verkocht werd naar de Iron Spring Farm in
Coatesville in de USA. “Wij zagen in Sir Sinclair
een interessant gefokte hengst, die een goede
aanvulling zou kunnen betekenen op de andere
hengsten van het station. Hij was heel compleet,
interessant gefokt en talentvol als dressuurpaard”, vertelt Meghan de Garay van de Iron
Spring Farm desgevraagd. Sir Sinclair vertrok
naar de andere kant van de oceaan. Daar werd

weet nog dat ik Anton Geessink indertijd sprak
tijdens Champion Arnhem. Hij had daar
interesse in een ander Lord Sinclair-veulentje. Ik
zei toen nog: ‘Die haalt het niet bij die van mij’.
Maar hij had Sir Sinclair als jong veulen gezien,
en dacht er het zijne van. Die week erna ging ik
met de moeder naar de keuring. Sir Sinclair liep
aan de voet. Toen zag hij het veulen weer terug.
Iedereen liep er toen achteraan. Ik kon Sir
Sinclair zo veilen op een van de eliteveilingen.
En ook Anton liet er geen gras over groeien en ik
heb hem aan hem verkocht. Het was een goede
deal.”

n.v.t.

hoog

104

groot

De fokwaarden tellen mee als criterium bij het toekennen van het
keurpredicaat. Sir Sinclair valt met een fokwaarde dressuur van 141
bij een betrouwbaarheid van 87% positief op. Ook zijn exterieurvererving (108) en vrijbewegen (108), beide met een hoge betrouwbaarheid van 90%, is zeer goed te noemen. Met een stokmaatindex van
104 fokt hij iets groter dan gemiddeld. Bekijken we de detailkenmerken van het exterieur, dan valt op dat Sir Sinclair een lichte hoofdhalsverbinding, een lage schoft, een wat week verloop van de rug en
een duidelijk hellend kruis vererft. De stand van het achterbeen is
gemiddeld genomen sabelbenig, de kootstand week, de verzenen zijn
hoog, de omvang van het beenwerk is fijn en de kwaliteit van het
beenwerk is hard. De stap is zeer ruim. Gemiddeld genomen hebben
de nakomelingen van Sir Sinclair qua correctheid een Franse stand.
De draf kenmerkt zich duidelijk door ruimte, souplesse, kracht en de
balans. In galop valt vooral de ruimte op.
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Tijdens de KWPN
Hengstenkeuring in
februari, waar de
nieuwe keurhengsten
werden gehuldigd, was
onder andere Cindy
Heijligers met haar
Middentour-paard
Washinton DC aanwezig
om Sir Sinclair te eren.

hij ingezet voor de sport en de fokkerij. Hij was
direct bijzonder succesvol en werd als vijfjarige
reservekampioen op de USEF/Markel Young
Horse Dressage Championships. Een jaar later
won hij dit kampioenschap. Vanaf zijn zesde jaar
heeft amazone Belinda Nairn Wertman de
opleiding van Sir Sinclair verder voor haar
rekening genomen. De hengst liep vervolgens in
de USA succesvol Lichte Tour en behaalde een
aantal mooie overwinningen. Zijn fijne karakter
en kwaliteit om te verzamelen, zorgden ervoor
dat zijn amazone niet alleen Sir Sinclair maar

OPVALLENDE NAKOMELINGEN SIR SINCLAIR

ook verschillende nakomelingen met ongelooflijk veel plezier heeft gereden. “Sir Sinclair is als
een echte vriend. Hij doet altijd zijn best voor je.
Hij is heel licht en makkelijk te rijden. Zo’n
paard is de droom van iedere amazone. Ik ben
door Sir Sinclair goed bevriend geraakt met zijn
fokker Monica Drohm en heb ook zijn moeder
aangekocht. Daar heb ik nog verschillende
veulens uit gefokt, onder meer met behulp van
embryotransplantatie. Verder heb ik hier een
heel aantal Sir Sinclair-nakomelingen gehad.
Zelf kon hij heel mooi piafferen, ook al heeft hij

Totaal aantal nakomelingen KWPN (in Nederland) geregistreerd vanaf de C-jaargang (8 jaar en ouder): 302
• Z wetcher (mv.JetSet-D) Intermediaire I
• Wesley (mv.Havidoff) KWPN-hengst
•W
 hoopi elite sport-dr (mv.Dutchboy) Lichte Tour
• Zantos (Zaluut) (mv.Havidoff) Grand Prix-dressuur
• Z adoc-Sinclair keur IBOP-dr sport-dr (mv.Elcaro) Lichte Tour
• Zatino H (mv.Equador) Grand Prix-dressuur
• Z ambesi (mv.Wolfgang) Lichte Tour
• Zuperman (mv.Inspekteur) Grand Prix-dressuur
•W
 ebron ster (mv.Landwind II B) Lichte Tour
• Wester Storm (mv.G.Ramiro Z) Grand Prix-dressuur
•W
 hinny B Sport-(Dres) (mv.Haarlem) Lichte Tour
• William (mv.Kennedy) Grand Prix-dressuur
• Winner (mv.Rossini) Lichte Tour
• Warina (mv.Sultan) Grand Prix-dressuur
• Dee Clair (mv.Rolls Royce) Lichte Tour
• Wonder DTS (mv.Ferro) Middentour
• Classy Sinclair (mv.Sandro Hit) Lichte Tour
• Willibrord (mv.Jazz) Middentour
•A
 phrodite ISF (mv.Contango) Lichte Tour
• Waku Waku (mv.Havidoff) Middentour
•W
 indigo STL (mv.Uniform) ZZ-Z
• Zania (mv.Hierarch) Middentour
•W
 insome 3e-bez (mv.Nurprimus), ZZ-Z
• Zaire LH (mv.Flamingo) Intermediare I
• Z elham (mv.Belisar) Intermediare I
• Zidane (mv.Jazz) Intermediare I
• Z orro (mv.Amor) ZZ-Z
• Zefier De Valleés (mv.Damiro) Intermediare I
•W
 onderboy (mv.Rachmaninoff) ZZ-Z
• Air Marshall (mv.Daynhart) Intermediaire I
• Whitney V Kwadijk keur IBOP-dr sport-dr (mv.JetSet-D) ZZ-Z
• Andorra ISF (mv.Consul) Intermediaire I
• Avenger JP (mv.Jazz) 4th Level USA (ZZ-Z-niveau)
• Bolei (mv.Idocus) Intermediaire I
• Celine (mv.Fair Play) 4th Level USA (ZZ-Z-niveau)
• Watch Me (mv.Wolkentanz) Intermediaire I
• Ziggouras-Tar (mv.Krack C) 4th Level USA (ZZ-Z-niveau)
• Zaida (mv.Amor) Intermediaire I
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Dochter Andorra ISF is
zeer succesvol in Amerika
met Catherine Malone op
Inter I-niveau. Ze won de
DG Bar Cup voor
vierjarigen en in 2014
won ze diverse
(keurings-)titels op
Dressage at Devon.
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in de wedstrijdsport nooit Grand Prix gelopen.
En zijn nakomelingen doen het ook allemaal. Als
ze jong zijn, zou je dat misschien niet altijd
denken. Ze hebben een grote, vaak wat slappe
beweging. Maar eenmaal in het werk, worden ze
sterker, en hebben ze allemaal talent daarvoor”,
vertelt Belinda enthousiast.

voortgekomen en vroeger of later verkocht
richting de USA. “Wij zijn hier zeer gecharmeerd
van de nakomelingen van Sir Sinclair. Het zijn
talentvolle paarden met uitstraling. Daarbij
hebben ze allemaal dat fijne karakter. Ze hebben
‘go’, werken mee, en zijn niet ‘spooky’”, legt
Belinda uit over de enorme populariteit van de
nakomelingen van de hengst. Ook in Nederland
vallen de nakomelingen van Sir Sinclair positief
op. Zowel op de keuringen, gezien zijn goede
exterieur en index voor vrijbewegen, als in de
sport. Uit zijn twee Nederlandse jaargangen
werd de hengst Wesley (uit Serrita V elite
sport-dr v.Havidoff) goedgekeurd. Zolena elite
EPTM-dr sport-dr (uit Marlene keur sport-dr
v.Cabochon) was de best presterende merrie van
de Pavo Cup in 2008, en nam twee keer deel aan
het WK in Verden. Zantos (uit Ralucienne stb
v.Havidoff) loopt Grand Prix-dressuur met
Jacqueline van Grunsven. Van de 302 geregistreerde nakomelingen van acht jaar en ouder
lopen er ruim 30 nationaal dressuur (vanaf
ZZ-Zwaar-niveau) of hoger (zie tabel). Kwam
het keurpredicaat dan nog wel als een verrassing? “Toch wel, je rekent er nooit op”, vertelt
Meghan de Garay. “Het is een bijzondere
erkenning voor onze hengst. Wij zijn ontzettend
trots op hem. Hij is nu zeventien jaar, maar nog
fris en fit als een jonge man. We hopen nog lang
plezier van hem te hebben.”

•

Onder Annarein Kerbert liep de
elitemerrie Zolena tweemaal op het WK
in Verden.

Populair
Sir Sinclair is sinds zijn vertrek naar de Iron
Spring Farm ook als dekhengst ingezet, en heeft
zich ontwikkeld tot een gewaardeerde vererver
in de USA. Dat blijkt alleen al uit het feit dat hij
vier jaar op een rij (2006 t/m 2009) de titel ‘Get
of Sire’ tijdens het prestigieuze evenement Dressage at Devon in de wacht wist te slepen. In deze
rubriek worden drie nakomelingen van een
hengst beoordeeld en gewaardeerd. De hengst
met de beste nafok wint. In de sport lopen
inmiddels vijf nazaten van Sir Sinclair op Grand
Prix-niveau in de USA. Deze vijf zijn overigens
uit de eerste twee Nederlandse jaargangen
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