hengsten

Goedgekeurd

De KWPN-hengst
Upgrade acteerde
tot voor kort op
internationaal
niveau met de
Duitse amazone
Caroline Müller en
is nu onder het
zadel van John
Withaker.
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Upgrade

Unieke bloedvoering, vermogen
en winnaarsmentaliteit
hengsten

Upgrade zag het levenslicht in de stallen van familie Florijn te Geesteren. De
bijzonder interessant gefokte hengst werd goedgekeurd door het KWPN en
acteerde tot voor kort op internationaal niveau met de Duitse amazone Caroline
Müller. Desondanks heeft de met veel vermogen gezegende zoon van Heartbreaker
nog niet de échte kansen gehad, noch in fokkerij als in de sport. Nu hij sinds enkele
maanden in training staat bij John Whitaker lijkt daar verandering in te komen.
Tekst: Aline van der Waaij • Beeld: Dirk Caremans e.a.

W

ijlen Arend Florijn fokte de
Heartbreaker-hengst in
2001 uit de prestatie merrie
Palett (v.Pilot). Dochter
Hendrika Florijn: “De Pilot-dochter Palett
hebben we aangekocht in Duitsland. De
Westfaalse merrie had daar de gouden
medaille en verbandspremie gekregen en
legde eveneens een goede veldproef af.
Mijn vader kwam vaak in Duitsland en was
de merrie daar tegen gekomen. Palett
stond hem meteen aan en daarbij was hij
bijzonder gecharmeerd van Pilot-bloed.
Vervolgens hebben we de merrie in
Nederland laten opnemen in het KWPNstamboek, maar haar niet meer aangeboden voor de merriekeuring. Ze had zich
immers al bewezen in Duitsland, dus we
besloten haar direct in te zetten voor de
fokkerij. Heartbreaker vonden wij goed
passend op Palett, vanwege haar maat en
lengte. De hengst is zelf iets beknopter en
had een dergelijke langgelijnde merrie
nodig, daarbij was hij qua sportprestaties
natuurlijk zeer interessant. De aanparing
bleek te werken; niet alleen Upgrade is hier
uit voort gekomen, maar ook zijn volle
broer en zus zijn fijne springpaarden. De

stermerrie Thonett was de eerste Heartbreaker-nakomeling die wij uit Palett
fokten, deze stermerrie loopt op 1.30m
niveau. Upgrade’s volle broer Windbreaker
acteert op 1.40m-niveau.”

Succesfactor Florijn fokkerij
In 2003 werd Arend Florijn gehuldigd als
Fokker van het Jaar. Deze titel was
welverdiend gezien de bijzonder grote
bijdrage aan de KWPN-hengstenstapel.
Familie Florijn staat te boek als de fokker
van onder andere de KWPN-goedgekeurde
hengsten Larino, Naturel, Armstrong,
Zürich, Dillenburg, Carrera, Couperus en
Realist. Hendrika Florijn: “De fokkerij
benaderen we niet zoveel anders dan
vroeger. We proberen nog steeds goede
combinaties te maken en hierbij kijken we
naar binnen- en buitenland. Wat wel
verschilt is dat we niet meer zoveel over de
grens bezig zijn als destijds. Het KWPN is
inmiddels uitgegroeid tot een open
stamboek waarbij je gebruik kan maken
van diverse hengsten met uiteenlopende
bloedvoeringen. Vanaf het begin af aan was
mijn vader altijd wel heel sportgericht.
Daarmee was hij vooruitstrevend, dit was

Daan Horn:

“Hopelijk krijgt
Upgrade onder
John Whitaker
de kansen die hij
verdient.”
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goedgekeurd
1

2
hengsten

nog in de tijd dat dit helemaal niet speelde bij de
mensen. Veel paardenhouders fokten alleen nog
exterieurmatig, terwijl hij al gebruik maakte van
echte sporthengsten, zoals Almé en Ramiro, die
op het hoogste niveau presteerden.”
Daan Horn:

“Upgrade is een
paard dat 200%
geeft in de ring.”

Herkeuring
Upgrade had tijdens de eerste bezichtiging eind
2003 zijn dag niet en werd door de hengstenkeuringscommissie niet doorverwezen naar de
tweede ronde. Hendrika Florijn blikt terug:
“Upgrade was nog in ons bezit toen hij de eerste
bezichtiging in ging. We fokken vaker hengsten
op voor de hengstenkeuring en we vonden het
bij Upgrade meer dan de moeite waard om te
proberen. Dat hij toen werd afgewezen, was dus
teleurstellend. Egbert Schep, Hans Horn en
Daan Horn van de Wiemselbach benaderden ons
en gaven direct aan met Upgrade voor de
herkeuring te willen. Zij zagen de potentie,
hadden eveneens hogere verwachtingen van de
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hengst en wilden hem dus graag aankopen. Zo
geschiedde en Upgrade wist in de herkeuring
wél te overtuigen. Hij werd vervolgens aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en vlot
goedgekeurd. Dit geeft toch maar weer aan dat
een bezichtiging echt een momentopname is,
maar via deze weg is het Upgrade ook gelukt.”
Daan Horn van de Wiemselbach vult aan: “Ik
kan het me nog goed herinneren. We waren in
Ermelo en ik zat met Egbert Schep op de
tribune. Ik wilde al graag een Heartbreakerhengst, want die waren er steeds minder en
Heartbreaker heeft zich echt bewezen als
topvererver. Upgrade vond ik direct een mooie,
complete hengst. Hij sprong tijdens die eerste
bezichtiging niet super, maar ik zag er toch wel
wat in. Samen met Egbert Schep en Hans Horn
heb ik het paard direct aangekocht. Daarna
hebben we hem aangereden om aan te bieden in
de herkeuring onder het zadel. Onze verwachtingen kwamen daar uit en Upgrade werd
goedgekeurd.”

H

Fruehling
Madame H

4
Jacob Melissen
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1. Boca Upgrade VL
(mv.Corland) acteert
onder Shannon Meinert
Ketterle in Zweden in de
1.40m-klasse.
2. Upgrade-zoon
Baboon (mv.Calvados),
hier onder Pieter
Bergmans, loopt
momenteel 1.40m met
Rob Bruyn.
3. Boebka (mv.Numero
Uno), hier tijdens de
eerste bezichtiging,
wordt op 1.30m-niveau
uitgebracht door
Sammie Coffin.
4. De zesjarige Dekato
liep in Lanaken onder
Neil Fearon die met hem
de finale bereikte.

hengsten

Upgrade zal stijgen. In dat geval kunnen we
besluiten de hengst een paar maanden in het
jaar te laten dekken om zo vers sperma
beschikbaar te kunnen stellen aan de fokkers.
Voor nu is het paard heel fit en willen het
graag uit laten komen in de sport. Goede
resultaten in de sport kunnen dan ook de
vraag naar hem als dekhengst genereren. Als
de hengst wat meer in de kijker komt, is het
ook makkelijker om hem te exploiteren. Maar
om een dekhengst meer in de picture te
krijgen, moet hij zich eigenlijk toch etaleren
op vijfsterrenniveau. En dit kan uiteindelijk
alleen met de juiste ruiters in het zadel.”

daar dat er van die kleine groep nakomelingen
toch veel fijne springpaarden rondlopen, zowel
in binnen- als buitenland.” Ondanks het feit dat
Upgrade niet veel merries heeft gedekt, blijken
er toch meerdere nakomelingen zich te onderscheiden in de sport. Een merendeel van deze
paarden loopt mee op de concoursen in het
buitenland. Zo acteert Boca Upgrade (mv.
Corland) onder Shannon Meinert Ketterle in
Zweden in de 1.40m-klasse en rijdt Clement
Boulanger op hetzelfde niveau met Borona (mv.
Jumbo-Jet). In Nederland zijn Baboon (mv.
Calvados) onder Rob Bruyn en Blizzerd (mv.
Ahorn) met Pim Mulder eveneens succesvol op
dit niveau. Naast deze paarden heeft Upgrade
ook de A.E.S.-goedgekeurde hengst Boebka (mv.
Numero Uno) gebracht, die in Duitsland 1.30m
loopt met Sammie Coffin. De Wiemselbach heeft
momenteel alleen diepvriessperma van de
hengst beschikbaar: “Op dit moment wordt er
niet met de hengst gedekt. Het diepvriessperma
exporteren we naar Zuid-Amerika, Italië en
andere Europese landen. Wanneer de nakomelingen wat ouder zijn en meer komen bovendrijven, verwachten we dat de vraag naar

Kansen
Daan Horn: “Upgrade heeft meegelopen in de
hengstencompetities onder Maikel Korompis.
Upgrade was in zijn jonge jaren echter nog
niet een hengst die de hengstencompetities
zou winnen. Hij liep vaak wel bovenaan mee,
maar sprong toen hij jong was nog iets met de
knie omlaag. Dit kwam door zijn voorzichtigheid, hij wilde het hout niet aanraken. Achter
was hij altijd goed, daar viel hij ook in op.”

upgrade
Heartbreaker x pilot
btbh:

*
*
*

*
*

*

gemiddeld

*

*
*

VERERVING Upgrade

*
*
*

Genetisch profiel
Dressuur

laag

42%

97

hoog

Springen

laag

85%

136

hoog

Exterieur

laag

76%

105

hoog

Vrijbewegen

laag

76%

104

hoog

Vrijspringen

laag

78%

107

hoog

OC-gezondheid

laag

Stokmaat

klein

76%

102

groot

hoog

Op de springindex staat Upgrade genoteerd met een score van
136 (85% betrouwbaarheid). Voor de vererving van exterieur
(105) en vrijspringen (107) scoort hij bovengemiddeld. Upgrade
vererft een ruime (97), krachtige (96) galop met veel balans
(95). In het vrijspringen tonen zijn nakomelingen veel vermogen
(91) en goede techniek in het voorbeen (95). Hierbij springen ze
goed naar boven (94) en zijn ze ruim voldoende in het openen van
de achterhand (94). Het volledig genetisch profiel van Upgrade is
terug te vinden in de hengstendatabase op de KWPN-website.
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hoogtepunten geweest voor Upgrade. Daan
Horn: “Ik hoop en verwacht dat deze hoogtepunten nog komen. Op jonge leeftijd liep hij
direct al goed mee, als achtjarige liep hij al
vooraan mee op CSIO 5*-wedstrijden in Rome
en Rotterdam. Hij was ook geplaatst in Grote
Prijzen van veel indoor concoursen, zoals
Drachten, Assen en Enschede. Daarna zijn er
een aantal paarden van Caroline Müller
verkocht, dus toen werd het moeilijker op de
grote concoursen te komen. John Whitaker
belde al eens en vroeg toen naar Upgrade, hij
had hem wel eens zien lopen en vond het een
fijn paard. Destijds hebben we daar niets mee
gedaan, maar nu is Caroline zwanger en kan zij
de hengst niet langer rijden. Toen hebben we
John zelf gecontacteerd en hij was enthousiast.
Hij is namelijk weg van Heartbreaker-nakomelingen, zo kent hij via Robert Whitaker ook de
Heartbreaker-zoon USA Today. Afgelopen zomer
is John langsgeweest en heeft Upgrade een paar
keer gereden om te kijken of de klik er was.
Inmiddels staat Upgrade twee maanden bij hem
op stal. De combinatie heeft al een keer
internationaal gestart en nationaal in Engeland.
Ik verwacht dat we Upgrade op de korte termijn
dus wel gaan zien, de mentaliteit van de hengst
lijkt goed bij John te passen. Met hem krijgt
Upgrade hopelijk de kansen die hij verdient,”
aldus Daan Horn.

Upgrade’s volle broer
Windbreaker liep in
Lanaken 2009 met Omar
Karaevli en acteert nu
in Amerika op
1.40m-niveau onder
Kimberley Prince.

hengsten

De familie Florijn volgde en volgt Upgrade op de
voet: “Zeker op de hengstencompetities hebben
we hem vaak gezien. Toen hij in Duitsland en
internationaal ging springen, hebben we hem
voornamelijk via internet gevolgd. Upgrade is
een goed springpaard dat altijd de achterhand
mooi opent en daarbij is het ook een mooie, aansprekende hengst die beschikt over ruime
bewegingen,” aldus Hendrika Florijn. Upgrade
presteerde vervolgens onder Caroline Müller
succesvol op Grand Prix-niveau. Daan Horn
weet heel duidelijk wat Upgrade onderscheidt
van andere paarden: “Upgrade had zich in de
winter van 2011 aansluitend geplaatst voor
maar liefst acht Grote Prijzen. Dit was dan wel
op twee- en driesterrenniveau, maar het getuigt
van een goede inzet. Zijn instelling en vechtersmentaliteit is echt bijzonder. Hij is fantastisch
voorzichtig, wil altijd 0 gaan, het maakt dan niet
uit hoe hoog het staat. Upgrade wil altijd alles
eruit halen, dit heeft hij altijd al getoond. Juist
als het hoger wordt en moeilijk, lijkt er nog meer
bij hem los te komen en zet hij er wéér een
tandje bij. Dit zijn eigenschappen die maar
weinig paarden bezitten, als ruiter ben je daar
echt mee gezegend. Zijn vader Heartbreaker was
van nature wellicht niet het meest vermogende
paard, maar had ook die fantastische instelling.
Daardoor was hij zo succesvol. Een van onze
andere hengsten, Libero H, had dat ook. Hij
deed puur op instelling aan alles mee.” Met
Caroline Müller wist Upgrade mooie resultaten
neer te zetten op de bekendere concoursen in
eigen land en daar buiten. Zo verscheen Upgrade
aan start in Rotterdam, Zwolle, Hengelo, Assen
en Drachten, maar ook in Rome (I), Aarhus
(DK), Verden (D) en Oldenburg (D). Ondanks
goede prestaties zijn er helaas nog geen echte

•

Meest opvallende nakomelingen
Sportnaam
BABOON
BAGHI
BEAUTY 58
BLIZZERD
BOCA UPGRADE V.I.
BOEBKA
BORONA
BROWN POPPY
CAMIEKE
CELESTA 21
CHICAGO
CUPLANDRA
DEKATO

Stamboeknaam
BABOON
BAGHI KARLA
BEAUTY
BLIZZERD
BOCA UPGRADE V.L.
BOEBKA
BORONA
BANKIRAI
CAMIEKE
CELESTA
CHICAGO
CUPLANDRA
DEKATO

Geb.jaar Moeder
2006
V.RAMONA
2006
SHARON KARLA
2006
THERESELINA
2006
ORIENT EXPRESS
2006
VLEUR VL
2006
TOSCANE
2006
ORONA
2006
EPPLE
2007
PAMIEKE
2007
TORINDE-L
2007
WISKY B
2007
TOKELANDRA
2008
WINDEKIND II

Moeders vader
CALVADOS
CATANO
GRAN CORRADO
AHORN
CORLAND
NUMERO UNO
JUMBO-JET
WAGENAAR
KOJAK
NUMERO UNO
KRUNCH DE BREVE
METALL
STAKKATO

Ruiter
Rob Bruyn (NED)
Sanna Olsson (SWE)
Stefan Eder (AUT)
Pim Mulder (NED)
Shannon Meinert Ketterle (SWE)
Sammie Coffin (GBR)
Clement Boulanger (BEL)
Caily Oude Groeninger (NED)
Vadzim Kresik (BLR)
Caroline Muller (GER)
Giuseppe Allo (ITA)
Sadri Fegaier (FRA)
Alexander Butler (IRL)

Niveau
1,40
1,35
1,30
1,40
1,40
1,25
1,40
1,20
1,25
1,30
1,30
1,35
1,25
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