KWPN-hengsten
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Het beste van exterieur en beweging verenigd

United
De KWPN Paardendagen zitten er weer op voor wat betreft 2009. Voor fokkers en gebruikers was dit opnieuw het
ideale evenement waar de verschillende paarden met elkaar vergeleken konden worden. De oplettende bezoeker
hoorde de naam United regelmatig vallen. Deze pas achtjarige hengst tekende voor het vaderschap van zowel de
kampioene bij de driejarige dressuurmerries, Brooklyn, als van de winnaar bij de Pavo Cup vierjarigen, TC Athene.

Foto: Dirk Caremans

In de KWPN-hengst United zijn veel goede eigenschappen verenigd. Zijn ruiter Edwar Gal roemt hem om zijn werkwilligheid.

De dressuurkoningin van CK Gelderland en
de Nationale Merriekeuring, Brooklyn
(mv.Havidoff) kreeg bij haar stamboekopname in Wamel al 80 punten voor zowel
beweging als exterieur en liet zich in Ermelo optimaal zien. Pavo-topper TC Athene
(mv.Jazz), voorgesteld door Jessica
Buying, was in de finale de onbetwiste
favoriet van gastruiters Sander Marijnissen
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en Stefan van Ingelgem. Door de Belgische
Grand prix-ruiter werd TC Athene zelfs
omschreven als de nieuwe Parzival.
Maar Brooklyn en TC Athene waren in
Ermelo niet de enige United-nakomelingen
die positief opvielen. In het eindklassement
van de Pavo Cup voor vierjarigen eindigde
als negende President’s Avanti (mv.Farrington) en op de gedeelde 18e plaats Avignon

T. (mv.Negro) en Anieni-K (mv.Jetset-D).
De laatste legde in 2008 een IBOP af die
beloond werd met maar liefst 84.5 punten
en behoorde daarmee tot de top tien van
dat jaar. In datzelfde jaar verscheen tevens
de eerste volwassen jaargang van United
op de keuring. Dit resulteerde op de Hengstenkeuring in de aanwijzing van Allure
(mv.Clavecimbel) en Armani (mv.Jazz).
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worden. Op de KWPN Hengstenkeuring in
februari belandden maar liefst vier Unitedzonen in de derde bezichtiging. Bliksem
(mv.Esteban), Boogie Woogie (mv.Gribaldi),
Brentano (mv.Jazz) en Bordeaux (mv.Gribaldi). De twee laatste kregen een uitnodiging voor de kampioenskeuring. Hierin
werd Brentano fraai vierde. Hij is overigens
een volle broer van Pavo-winnaar TC Athene. Bordeaux kreeg in Den Bosch het
felbegeerde kampioenslint omgehangen.
Beide hengsten staan op de lijst voor het
komende najaarsverrichtingsonderzoek.

Topper van de verrichting
Het succes van de United-kinderen komt
natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen.

De zeer charmante Brooklyn was op de KWPN
Paardendagen de driejarige dressuurkoningin.

United zelf werd in 2004 vierde in de
kampioenskeuring op de Hengstenkeuring
in Den Bosch. Vervolgens was hij de
topper van zijn jaargang in het verrichtingsonderzoek. Hij sloot het onderzoek af met
de hoogste punten ooit, waaronder een 9.5
voor de onderdelen draf, galop en aanleg
als dressuurpaard. In 2005/2006 werd
United tweede in de Hengstencompetitie
klasse L. In 2007/2008 behaalde hij in de
Hengstencompetitie dezelfde klassering,
maar dan in de klasse Z. In Verden imponeerde hij als zesjarige en werd zesde in
het bijzonder zware deelnemersveld van
het WK Jonge Dressuurpaarden. Inmiddels
heeft United ook een dekbrevet voor Denemarken, België (BWP) en het Duitse
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De laatste werd vierde in de kampioenskeuring en legde het verrichtingsonderzoek
met goed gevolg af. Uit diezelfde jaargang
werd het respectabele aantal van vier
United-dochters voor de Nationale Merriekeuring geselecteerd: Alowette (mv.Lux),
Austria ster (mv.Goodwill) die vorig jaar
meeliep in de kopgroep van CK Veghel,
Amazing Diamant (mv.Nimmerdor) de
kampioen van CK Gorredijk 2008 en
Alweerrola elite (mv.Metall). Deze reservekampioen van CK Flevoland moest helaas
vanwege een blessure verstek laten gaan
maar behaalde wel 80 punten voor haar
IBOP en liep in de klasse L2 mee op de
recent gehouden Hippiade. Het jaar 2009
lijkt voor United alleen nog maar beter te
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Armani komt uit de eerste jaargang van United. Hij werd vierde in de kampioenskeuring van 2008 en legde met
goed gevolg het verrichtingsonderzoek af.

De geweldig bewegende Bordeaux was de dressuurkampioen van de KWPN
Hengstenkeuring 2009.

United’s grootmoeder Jessica was zesde van de 122 merries op de Centrale
Keuring in 1994.
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TC Athene won de Pavo Cup vierjarigen.

Hannover en Oldenburg. Natuurlijk was het
zoals altijd de vraag of hij zijn goede eigenschappen zou doorgeven, maar dit lijkt
voorlopig meer dan voldoende bewezen.
United staat voor ‘verenigd’ en in deze
hengst zijn duidelijk de beste genen voor
wat betreft beweging en exterieur samengekomen. Vader Krack C behoeft nauwelijks enige toelichting. Deze dressuurpaardenvererver pur sang won twee keer op rij
de Pavo Cup en zette op het hoogste

President’s Avanti eindigde op een fraaie negende plaats in de Pavo Cup.

niveau een aantal belangrijke overwinningen op naam waaronder de Grand Prix
Special van CHIO Rotterdam, de Grand
Prix en Kür op de Stallion Show in Zwolle,
de Kür op Outdoor Gelderland en de
Grand Prix Special van Indoor Brabant.
Ook in het buitenland liep Krack C mee
aan de top, onder meer in de Grand Prix
Kür van CHIO Aken en Jumping Mechelen.
Krack C zegevierde daarnaast nog in
Moskou, Oslo, Helsinki en Wiesbaden.

Vererving
Op 15 maart 2001 werd United aangeleverd voor het verrichtingsonderzoek in Ermelo. Op stal en in
de omgang gedroeg de bruine hengst zich normaal. In het werk toonde hij zich actief en werkwillig en
liet zich heel goed bewerken. Hij beschikte over een zuivere en ruime stap, een lichtvoetige draf met
veel souplesse en een zeer goede galop met een opvallend sterk gebruik van het achterbeen en een
mooie voorbeentechniek. Daarnaast vielen zijn goede oprichting en zijn makkelijke manier van schakelen positief op. In de dressuurrichting behaalde United in dat jaar de hoogste cijfers.
In september 2005 werd uit een gemiddelde kwaliteit moeders een collectie United-veulens bekeken.
Ze werden omschreven als goed ontwikkelde rijtypische veulens met uitstraling en verticaal gedragen
halzen. In beweging werd het achterbeen goed gebruikt en lieten de veulens zien veel souplesse te
hebben en opvallend makkelijk te kunnen schakelen.
In zijn index scoort United momenteel voor zijn beweging 113 en voor zijn exterieur 112 bij een
betrouwbaarheid van 77%. Dit laatste lijkt laag, maar heeft volgens voorzitter van de Hengstenkeuringscommissie Arie Hamoen alles te maken met het feit dat de betrouwbaarheid is gebaseerd op zijn
eerste jaargang nakomelingen, die nu pas vier jaar oud zijn. “De betrouwbaarheid neemt nog toe
omdat nu al meer nakomelingen gekeurd zijn. Te verwachten is, zeker gezien de hoge punten voor
exterieur en beweging die diverse van zijn dochters hebben gekregen op de verschillende stamboekkeuringen, dat ook zijn fokwaarde nog zal stijgen. Dat geldt tevens voor zijn sportindex. Ook hierbij is
de betrouwbaarheid met 59% nog laag, maar dat kan niet anders want zijn eerste nakomelingen
hebben net hun IBOP gedaan of komen pas kort uit in de sport. Feit is dat hij de stokmaat verhoogd
met gemiddeld anderhalve centimeter. Daarnaast geeft hij bijna zonder uitzondering een goed front
met lange verticale halzen, die mooi gevormd en bespierd zijn. Hij maakt regelmatig smalle voeten
met hoge verzenen, maar dat is op zich niet slecht. In de lendenpartij fokt hij een fractie week. United
lijkt bij uitstek geschikt voor langgelijnde merries met een horizontale halsvorm en een sterke bovenbouw. In beweging kan United zeer veel toevoegen, onder meer ruimte, souplesse, zelfhouding en het
vermogen om te schakelen.”
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In 2008 nam de hengst afscheid van de
dressuursport.
De moeder van United is Nessica, een
dochter van de Trakhenerhengst TCN
Partout. Deze elitehengst overleed vorig
jaar zomer aan een hartstilstand. Gelijktijdig met zijn fokkerijcarrière werd hij internationaal op het hoogste niveau in de
dressuur bijzonder succesvol uitgebracht.
Nessica is geboren op stal bij Toon Boudewijns in Mariahout. Hij fokte ook haar
moeder Jessica. Dit deed hij door Amordochter Chantal te kruisen met Sultan.
De keur prestatiemerrie Chantal kocht hij
als jonge merrie bij de familie Derksen in
Didam. “Ik had Chantal al als veulen
gezien. Ze was heel mooi en voerde gewild
bloed. Ik wilde haar meteen kopen, maar
dat lukte niet. Als driejarige ging de familie
Derksen met haar naar de keuring, maar ze
kon de 1.60m niet halen en kreeg dus geen
ster. Toen kon ik haar wel kopen. In het jaar
daarop groeide ze nog wat en toen ik daarna met haar naar de keuring ging werd ze
probleemloos ster. Chantal heeft in totaal
vijf veulens bij mij gekregen. Haar eerste
veulen was een zoon van de Engels
volbloed Cassis, deze Harm is Z2-dressuur
geworden. Het volgende veulen was Iwan
van Esteban. Hij heeft nationaal gesprongen. Vervolgens heb ik gedekt met Sultan,
die stond hier in de buurt en ik vond het
een apart mooie hengst. Eerst kwam
Jessica, veel braver en makkelijker dan
haar moeder, maar wel een attent paard
met pit erin. Een paard dat mij goed paste,
want ik hou van eerlijke paarden maar niet
van slapers. Op de CK Veghel eindigde
Jessica van de 122 paarden op de zesde
plaats en in de merrietest stond zij van de

IDS18 • 10 september 2009

IDS18_United.indd 16

07-09-2009 10:51:29

Foto: Jacob Melissen

32 deelnemers op de tweede plaats. Na
Jessica kwam nog haar volle broer Kaspar,
die liep ook Z2-dressuur. Er zat dus echt
wel fok in Chantal. Toen Jessica volwassen
werd moest ik kiezen tussen haar en Chantal, want ik had maar plaats voor één
fokmerrie. Dat is op zich niet zo erg, want
je kunt beter met één goeie merrie fokken
dan met vijf gewone. Bovendien wilden de
fokkers van Chantal haar heel graag terug.
Zo is zij weer naar Didam verhuisd en is
Jessica als fokmerrie bij mij gebleven. Haar
eerste veulen was Nessica van Partout.
Nessica heb ik als jaarling verkocht. Ze
was een opvallend veulen, rap en sierlijk.
Ze kon goed draven en bleef dan altijd
mooi in de houding. Maar vanwege mijn
beperkte stalruimte zat aanhouden er weer
niet in en ik was nog lang niet uitgefokt
met haar moeder. Het laatste veulen van
Jessica wat hier geboren is was Dorita van
Zizi Top. Vorig jaar liet ik Jessica dekken
door Zhivago, maar helaas verwierp ze en
toen heb ik haar verkocht. Daar heb ik nog
iedere dag spijt van, maar ik ben inmiddels
80 jaar en heel slecht ter been, dus het
was eigenlijk niet meer verantwoord om
nog een paard te houden.”
Via Ronald Heesakkers belandde Jessica
bij Martino Bogers in Alem. Ze is inmiddels
drachtig van Vivaldi.

De ‘bedenker’ van United
Ronald Heesakkers uit Berlicum is goed
bekend met de merrielijn. Hij had zelf Nessica op stal en is de ‘bedenker’ van United.
“Ik kocht Nessica als jaarling bij Boudewijns. Als driejarige was ze PROK en werd
op de keuring ster. Haar eerste nakomeling
was een dochter van Democraat, Shanaica.

Brentano werd vierde in de kampioenskeuring HK 2009. Hij is een volle broer van
TC Athene, heeft dezelfde oma als de KWPN goedgekeurde Armani en is ook nauw
verwant aan Grand Prix-paard Parzival.

Die mocht als driejarige naar de NMK.
Daarna kwam Tycho, een Krack C, dus een
volle broer van United. Deze heb ik voor de
helft verkocht aan de inmiddels overleden
Adriaan van de Goor en later is hij naar
Engeland gegaan als sportpaard. Na Tycho
heb ik Nessica nogmaals laten dekken door
Krack C, dat paste goed en was natuurlijk
heel interessant want zowel Krack C als
Partout waren in de picture als supergoede
sportpaarden. Daarnaast was ik gek op dat

Goede uitgroei
Joop van Uytert ging samen met Ad Valk in het
voorjaar van 2003 United bekijken bij Ronald
en zijn vader. “We zagen daar een jonge
hengst waar we op stal nog niet direct van
onder de indruk waren. Hij toonde nog erg
jeugdig, maar Ronald deed hem naar buiten
en zoals hij daar liep was gewoon ongelooflijk.
We hebben hem meteen voor de helft gekocht.
Hij heeft nog de hele zomer in de wei gelopen
en is in het najaar keuringsklaar gemaakt.
Hij werd op de hengstenkeuring aangewezen,
stond mooi vierde in de kampioenskeuring en
deed het in het verrichtingsonderzoek het
beste van alle dressuurhengsten. United heeft
goede verbindingen een zeer sterk achterbeen
en dit geeft hij zonder uitzondering door aan
zijn nakomelingen. Toch wel essentiële eigenschappen voor een goed sportpaard. Zijn
veulens zijn netjes maar misschien niet de
allermooiste van Nederland, maar de uitgroei
is zeer goed en er komen nu al steeds meer
echte sportpaarden naar voren. Kijk maar
eens naar wat hij op alle keuringen en recent
nog op de KWPN-paardendagen heeft laten
zien. En dat is nog maar het begin.”

sterke achterbeen van Partout. Ik kon
Nessica toen ze drachtig was goed verkopen en ze is toen naar Joop Verputten in
Rosmalen gegaan. Toen Nessica daar haar
veulen had gekregen, ben ik een keer gaan
kijken. Dit veulen was United en ik heb
meteen gevraagd of ik hem kon kopen.
Toen wilde Verputten dat nog niet, maar ik
vroeg hem contact met me op te nemen als
hij wel wilde. Anderhalf jaar later belde hij,

Zware Tour
United staat inmiddels al een paar jaar op stal
in Harskamp bij Edward Gal. De bruine hengst
is nog niet zolang geleden een aantal keren
succesvol in de Lichte Tour gestart en wordt
nu voorbereid op de overstap naar de Zware
Tour. De oefeningen hiervoor pakt hij volgens
de regerend Europese Kampioen dressuur
heel makkelijk aan. “United heeft veel aanleg
voor passage en piaffe. Passage doet hij al
super mooi in de manieren. Piaffe vindt hij iets
moeilijker, maar als hij het doet, heeft hij veel
actie in de benen. We hebben net een aantal
internationale wedstrijden achter de rug en hij
kon niet mee omdat hij het heel druk heeft
gehad met dekken. Dat staat natuurlijk
voorop, maar binnen nu en een paar maanden
verschijnt hij weer in de baan. Qua wedstrijdplanning is het soms lastig dat hij hengst is,
maar voor de rest merk ik daar helemaal niets
van. Hij is heel makkelijk in de omgang.
Misschien wel een beetje op zichzelf, maar
heel evenwichtig van karakter. Hij raakt echt
niet snel van slag. Daarnaast leert hij snel en
wil altijd zijn best doen voor zijn ruiter. Dat
werkwillige is misschien wel de belangrijkste
eigenschap voor een ruiter.”
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Amazing Diamant liep aan kop bij de driejarige dressuurmerries op
CK Friesland 2008.
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Reservekampioen van CK Flevoland, Alweerrola, behaalde 80 punten voor haar
IBOP en verdiende een uitnodiging voor de Hippiade in de L2-dressuur.

“Samen met mijn vader heb ik altijd
paarden gefokt. Toen hij stierf, werden
de aanwezige paarden verdeeld onder
zijn kinderen. Met de merrielijn waarmee
ik fokte, kwam ik maar niet verder, dus
heb ik ze allemaal verkocht. Daarna ben
ik lange tijd op zoek geweest naar een
goede fokmerrie om uiteindelijk amper
drie kilometer van huis te slagen. Hans
Heesakkers zei tegen mij dat hij nog wel
een goede fokmerrie op stal had. Ik ben
gaan kijken en alles stond me aan bij
Nessica; haar type, beweging en natuurlijk haar afstamming. Bovendien was ze
drachtig van Krack C en ik ben altijd al
een fan van die hengst geweest.”
Nessica verhuisde naar stal Verputten en
daar werd enige tijd later United geboren. “Ik vond het een goed veulen, maar
niet opvallend. Hij kon wel heel goed
bewegen. Dat onopvallende zie ik nu
weer terug bij zijn veulens, maar als

volwassen paard trekken ze wel alle
aandacht naar zich toe. In één jaar de
kampioen van de hengsten- en merriekeuring te hebben, dat zegt genoeg
toch? Ik ben van huis uit niet gewend
om hengsten te houden en daarom heb
ik United verkocht aan Ronald Heesakkers.” Verputten heeft zelf nog een driejarige volle zus van United op stal, die op de
CK Veghel dit jaar voorlopig keur werd.
Daarnaast nog een tweejarige merrie van
Vivaldi uit Nessica en van dit jaar een
merrieveulen van Zhivago. Inmiddels is
Nessica drachtig van Zizi Top. De 14-jarige
merrie wordt alleen maar ingezet voor de
fokkerij en verkeert nog in blakende
gezondheid. Joop: “Naast haar goede
exterieur en beweging heeft Nessica ook
een heel fijn karakter. Ze is heel makkelijk
in de omgang en doet nooit iets verkeerd,
maar ze zeker niet sloom. United heeft zijn
goede karakter vast van haar geërfd.”
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heel begrijpelijk, want een hengst tussen de
merries blijft altijd lastig. Ik heb niet lang
geaarzeld en United toen gekocht. Een half
jaar later kwamen Joop van Uytert en Ad
Valk bij hem kijken. Ze waren zo onder de
indruk van hem dat zij van mij toen samen
de helft van United kochten. Inmiddels heb
ik mijn resterende helft van United ook
verkocht, maar ik volg United en zijn stam
nog steeds. Wat mij opvalt aan zijn veulens
is dat als ze geboren worden ze meestal
net iets minder chique zijn, maar ze groeien
er in en worden steeds mooier. Daarnaast
kunnen ze zonder uitzondering goed lopen,
met een sterk gebruik van het achterbeen,
en zijn ze in karakter erg meewerkend. De
beste graadmeter voor de kwaliteit van zijn
nakomelingen is dat er steeds heel veel
belangstelling is voor de United’s.”
United is dus geboren op stal bij Joop
Verputten. Deze fokker uit Rosmalen
heeft nog steeds Nessica op stal.

Alowette mocht vorig jaar naar de NMK en liep dit jaar verdienstelijk mee in de
halve finale van de Pavo Cup.

De aansprekende Austria mocht meelopen in de kopgroep van CK Veghel en eindigde
op de mooie zesde plaats. Ze verdiende tevens een uitnodiging voor Ermelo.

Avignon T eindigde op de gedeelde 18e plaats in de Pavo Cup, samen met zijn
halfzus, United-dochter Anieni-K.
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