KWPN-hengsten
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V-jaargang lijkt alle
verwachtingen waar te maken
Al 13 hengsten op 1.40m-niveau of hoger
De kwaliteit van de springhengsten uit de V-jaargang is altijd al opvallend breed geweest. Dat blijkt wel uit het
feit dat niet minder dan 19 hengsten die in 2002 geboren zijn, hun dekbevret bij het KWPN hebben verdiend. In
de sport weten zij hoge ogen te gooien en uit dit selecte gezelschap hebben reeds 13 hengsten prestaties op
minimaal 1.40m-niveau weten te leveren. Onder hen ook de spraakmakende Verdi (v.Quidam de Revel), die met
zijn prestaties op Grand Prix-niveau tot de beste achtjarigen van Europa behoort. Op de meest recente WBFSHranking zijn ook de hengsten als Quality Time (v.Quantum), Vigaro (v.Tangelo van de Zuuthoeve) en Vleut
(v.Quick Star) opgenomen en zij behoren daarmee tot het selecte groepje achtjarigen op dat niveau.

Na het voorjaars- en najaarsonderzoek in
2005 konden er 14 hengsten worden ingeschreven en in de jaren er na werd de
V-jaargang nog eens versterkt met vijf
hengsten. In de kampioenskeuring in Den
Bosch was het de Numero Uno-zoon
Vincenzo (uit Kyra keur pref v.Ekstein,
fokker L. Meulenberg uit Guttecoven) die
het kampioenslint kreeg omgehangen. In
datzelfde jaar werd hij ingeschreven met
een 8 voor de aanleg als springpaard. Als
zesjarige won Vincenzo de finale voor zesen zevenjarigen tijdens het CSIO 4* in
Linz. Inmiddels heeft hij onder Caroline
Müller prestaties op 1.30m-niveau geleverd. Vorig jaar kreeg de hengst te
kampen met een zakbreuk waarna hij
éénzijdig gecastreerd is en dat heeft hem
een tijd uit de sport gehouden. Inmiddels
is hij weer volop in training. De invloed van
zijn vader Numero Uno is opvallend bij
deze jaargang, naast Vincenzo konden
ook Viënto Uno (mv.Wisconsin) en Van
Gogh (mv.Bernstein) worden ingeschreven. Laatstgenoemde deed dat met het
beste resultaat in het verrichtingsonderzoek. “In de verrichtingsonderzoeken werd
het al snel duidelijk dat we met een fijne
groep hengsten te maken hadden, zonder
dat we op dat moment konden spreken
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De spraakmakende hengst Verdi (v.Quidam de Revel) debuteerde zeer sterk op Grand Prix-niveau en behoort tot
de beste achtjarigen van Europa.
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Hengsten en sport
Van in totaal bijna 1200 hengsten die
hebben deelgenomen als jonge hengst aan
het verrichtingsonderzoek in de afgelopen
twintig jaar zijn de sportprestaties onder de
loep genomen. Het gemiddelde sportniveau
van de uiteindelijk goedgekeurde hengsten
en afgewezen hengsten zijn met elkaar
vergeleken. Hieruit blijkt dat de goedgekeurde hengsten in grote getale doorstromen naar het Grand Prix-niveau in de
sport. Twee keer zoveel goedgekeurde
hengsten bereiken dit niveau in de dressuur
ten opzichte van de afgewezen hengsten,
bij het springen zelfs drie keer zoveel.
Goedgekeurde hengsten lijkt het dus
makkelijk af te gaan. Feit blijft echter dat
het verrichtingsonderzoek vooral bedoeld is
om dekhengsten voort te brengen en niet
per definitie sportpaarden. Al loopt een
hengst nog zo goed in de sport, als hij geen
nakomelingen voortbrengt die goed kunnen
presteren, heeft hij als dekhengst gefaald.
Van Gogh behaalde in het verrichtingsonderzoek de hoogste punten en presteert nu ook verdienstelijk in de
sport onder Caroline Müller.

van echte uitschieters. De meeste hengsten hebben een 8 voor de aanleg als
springpaard gekregen en dat geeft de
kwaliteit in de breedte aan”, vertelt juryvoorzitter Arie Hamoen. “Het is heel positief dat de hengsten zich op deze leeftijd
goed kunnen meten met hun leeftijdsgenoten in de sport. Aan de ene kant betreft
het natuurlijk een uitgeselecteerde groep
paarden, maar aan de andere kant is de
combinatie van sport en fokkerij vaak niet
ideaal. Desondanks presteren de meeste
achtjarige hengsten duidelijk opvallend.”

Verdi

Als kleinzoon van de Grand Prix-merrie Jikke, waren
de verwachtingen rondom Vleut (v.Quick Star) hooggespannen. Hij lijkt ze volledig in te lossen met zijn
internationale succescarrière.

De grootste uitschieter van de jaargang is
op dit moment de fantastisch presterende
Grand Prix-hengst Verdi (Verdi (Quidam de
Revel uit Clarissa v.Landgraf I, fokker
Veehandel Musterd B.V. uit Hooge Zwaluwe), die onder Eric en Maikel van der Vleuten absoluut tot de best presterende paarden van zijn jaargang behoort. In het
verrichtingsverslag wordt heel positief over
zijn aanleg als springpaard gesproken.
Ook als driejarige toonde hij al over veel
tot zeer veel vermogen te beschikken en
gaf hij zijn ruiters ruim voldoende gevoel.
Toch behoorde hij met zijn 7,5 voor de
aanleg als springpaard niet direct tot de

top van zijn jaargang. “De springkwaliteiten van Verdi stonden voor ons toen al
buiten kijf, maar hij is wat op de voorhand
gebouwd en dat zagen we ook in de
manier van bewegen en springen terug.
Dat heeft meegespeeld in het cijfer voor
zijn springaanleg”, licht Hamoen toe. Verdi
is een schitterend voorbeeld van een
hengst die zich ongekend positief heeft
ontwikkeld in de sport en dat op onnavolgbare wijze weet te combineren met
een bijzonder druk schema als dekhengst.
“Die hengst is uitstekend gemanaged en
heeft alle kansen heel goed benut.”

Internationaal
Van de 14 hengsten die op driejarige leeftijd zijn gekeurd, springen er negen op
minimaal 1.40m-niveau. Een opvallend
presterende hengst is de Quick Star-zoon
Vleut (uit Nicce v.Cantus, fokker H.C.C.M.
Ongering en A. en W. Wolters uit Groningen). De kleinzoon van het Grand Prixspringpaard Jikke (v.Concorde) werd ingeschreven met een 8 voor de aanleg. Onder
Maikel van der Vleuten won hij als vijfjarige
de VION-Cup en is hij inmiddels doorgestroomd naar de internationale sport. De
hengst van Kees van den Oetelaar behaalde onlangs nog een tweede plaats in een
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Vigaro schot in de roos
De ster uit de V-jaargang bij hengstenhouderij De Radstake is de Tangelo van de Zuuthoeve-zoon
Vigaro. “We hebben hem als veulen gekocht. Het was een schitterend hengstveulen uit een fantastische moederlijn, zo willen wij ze graag zien”, vertelt Johan Venderbosch, die de hengst samen heeft
met T.H.W. Ten Brinke. Vigaro is een halfbroer van het Grand Prix-springpaard Pavarotti (v.Lancelot) van
Todd Minikus. Nadat Vigaro als driejarige nog niet voldoende kon overtuigen in de eerste bezichtiging,
werd hij als opvallend presterende vijfjarige aangewezen voor het verkorte verrichtingsonderzoek. “We
zijn altijd gek van Vigaro geweest en hebben veel geloof in hem gehad. Daarom hebben we ons ook
niet van de wijs laten brengen toen hij in de eerste bezichtiging als driejarige niet door mocht. Hij heeft
zich later uitstekend gerevancheerd. Dit jaar hebben we de sport de voorrang gegeven. Hij presteert nu
met Roelof Bril op 1.45m-niveau en dan wordt het toch lastiger voor de hengsten om sport en dekkerij
met elkaar te combineren. Vigaro heeft een fantastisch karakter en blijft ook tijdens het dekseizoen
goed bij de les, maar op een gegeven moment moet je toch een keuze maken. Hij heeft in het voorjaar
deelgenomen aan de Sunshine Tour en is daarna twee tot drie maanden bij ons geweest om te dekken.
Inmiddels is hij weer volop in training bij Roelof. Vigaro gaat veel mee naar buitenlandse concoursen
om ervaring op te doen en we zijn zeer tevreden over zijn vorderingen als sportpaard. Er is veel vraag
naar hem en we hebben heel veel vertrouwen in hem. Zijn eerste nakomelingen hebben we dit voorjaar laten vrijspringen en dat leek veelbelovend, maar verder kan ik er op dit moment nog weinig van
zeggen. Ze staan nu nog op het land en straks als ze op onder het zadel zijn, weten we snel meer. Ik
kijk er in elk geval naar uit!”, aldus een enthousiaste Venderbosch.

De ZZ-geklasseerde hengst Vegas VDL (v.Atlantic VDL)
bleef wegens een blessure enige tijd uit de sport,
maar is inmiddels weer volop in training.

Onder Roelof Bril springt de interessant gefokte Vigaro (v.Tangelo van de Zuuthoeve) zich op de internationale
concoursen in de kijker.

1.45m-rubriek van het internationale
concours in Valkenswaard en eerder dit
jaar was hij al foutloos in de kwalificatiewedstrijd voor de Grote Prijs van Geesteren, die wordt verreden over een
1.50m-parcours. Als driejarige werd Vleut
geroemd om zijn afdruk, vlugge reflexen,
goede lichaamsgebruik en vermogen. Voor
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de springonderdelen kreeg hij toen louter
8-en. In de sport heeft hij tot nu toe elk
jaar bewezen tot de top van zijn jaargang
te horen en naar verwachting zal hij
succesvol doorgroeien naar het hoogste
niveau. Zo bereikte hij als zesjarige de
finale in Lanaken en werd hij vierde in de
VION-Cup voor zesjarigen. De hengst Van

Gogh (Numero Uno uit Movera v.Bernstein, fokker Mts. Stultiens, Weert) springt
op 1.45m-niveau. Hij werd met topcijfers
ingeschreven, zo kreeg hij onder meer een
9 voor het vermogen en een 8.5 voor de
aanleg als springpaard. Daarmee zette Van
Gogh de beste score neer in het verrichtingsonderzoek dat jaar. In het verrichtingsverslag wordt gesproken van een
hengst die met veel afdruk springt, een
goede sprongafloop heeft en over veel tot
zeer veel aanleg en vermogen lijkt te
beschikken. Onder Caroline Müller presteerde de hengst dit jaar al goed in de
1.45m-rubrieken van De Wolden (finale Big
Tour) en Roggel. Eerder nam hij als zesjarige al op overtuigende wijze deel aan de
finale van het Wereldkampioenschap in
Lanaken, waar hij tiende werd.
Op hetzelfde niveau springt Vittorio (Calippo uit Ma Belle v.Martel xx, fokker O.
Schultz uit Nusse (D.)), wiens springaanleg
op driejarige leeftijd ook werd beloond met
een 8. Onder het zadel van Pieter Keunen
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Vittorio als veredelaar
De V-jaargang was sterk vertegenwoordigd bij hengstenhouderij Tewis en Van Kooten uit Westdorp.
Tot begin dit jaar was Reinie Tewis (mede-)eigenaar van de hengsten Vittorio, Vainqueur en Vingino.
Laatstgenoemde werd begin dit jaar via Mario Everse verkocht naar Stal Eurocommerce en Vainqueur verhuisde in diezelfde periode naar de Duitse ruiter Dirk Ahlmann, om zo kansen in de sport
te krijgen. “Ik heb Vainqueur gekocht op de voorkeuring in Duitsland en Vittorio kocht ik als nietgekeurde hengst in Neumünster. Vittorio vond ik een ontzettend mooi bloedpaard en Vainqueur viel
me ook direct positief op”, vertelt Reinie Tewis. Onder Pieter Keunen presteert Vittorio, die ook
geregistreerd staat bij Stal Hendrix en B. van den Oetelaar, op 1.45m-niveau. Vainqueur heeft
inmiddels ook goedkeuring in Holstein en Hannover gekregen en presteert in de sport in
1.35m/1.40m-parcoursen met Ahlmann. “Het doel is voor beide hengsten om zo ver mogelijk te
komen in de sport. Van beide hengsten hebben we zelf een aantal nakomelingen. Van Vainqueur
valt echt op dat hij een merriemaker is en hij fokt heel allround. En Vittorio is naar mijn mening een
onderschatte hengst, want hij geeft hele mooie paarden die super te rijden zijn en goed kunnen
springen. Er wordt altijd veel gesproken over de gewenste bloedinbreng en voor dat doel zou een
hengst als Vittorio heel goed gebruikt kunnen worden. Hij staat dicht bij het fokdoel en geeft hele
complete gebruikspaarden met het nodige scheutje bloed.”

De bloedgemaakte Calippo-zoon Vittorio, hier onder het zadel van Michel Hendrix, heeft onder Pieter Keunen al
diverse aansprekende resultaten op 1.45m-niveau geleverd.

heeft de hengst al diverse verdienstelijke
prestaties op 1.45m-niveau geleverd,
waaronder in Zelhem en Roggel. In het
verrichtingsonderzoek werd de bloedgemaakte Calippo-zoon omschreven als een
hengst die met veel souplesse en vermogen springt. Hij laat veel voorzichtigheid
en aanleg zien en geeft zijn ruiter een goed
gevoel. Ook de geëxporteerde hengst
Veneur (Indoctro uit Fyra-C keur pref v.

Notaris, fokker M. Munnik uit Lelystad)
doet goede zaken in de sport. Als driejarige werd hij ingeschreven met een 8 voor
de aanleg. Hij werd opgeleid door Marcel
de Boer, met wie hij op zevenjarige leeftijd
in het 1.35m (ZZ) sprong. Vorig jaar augustus vertrok de hengst naar Mexico, dankzij
bemiddeling van Michiel Brusse. “Hij doet
het erg goed in Mexico, waar hij op
1.45m-niveau springt en zelfs al aan een

aantal Grote Prijzen op 1.50m-niveau heeft
deelgenomen. Toen Marcel hem nog reed
kon ik altijd wel zien dat het een fijn paard
was, maar pas bij het uitproberen ontdekte
ik hoeveel vermogen Veneur eigenlijk
heeft! Hij springt met gemak over
1.50m-hindernissen en zijn nieuwe eigenaren zijn heel blij met hem. Hij wordt daar
voor de sport ingezet en bediend ook
enkele eigen merries, maar voorlopig staat
de sport voorop”, aldus Brusse.

Goed op schema
Stal Eurocommerce beschikt over twee
kwaliteitsvolle hengsten uit de V-jaargang,
die beide op 1.40m-niveau springen (zie
kader). De For Pleasure-zoon Vaillant (uit
Inella keur v.Nimmerdor, fokker E. Depuydt,
Oosterzele (B.)) is daar één van. In het
verrichtingsonderzoek is de hengst
omschreven als een voorzichtig springpaard
die zeer veel vermogen toont. Zijn ruiters
geeft hij een goed gevoel en hij voelt aan als
een bloedpaard. Met een 9 voor het vermogen en een 8.5 voor de aanleg eindigt hij in
het onderzoek op een tweede plaats. Begin
vorig jaar won hij onder Wim Schröder de
finalewedstrijd van de KWPN Hengstencompetitie klasse Z in Den Bosch en sinds
dit jaar wordt hij internationaal gestart. Zo
was hij meerdere dagen foutloos tijdens de
Achterhoekse Paardendagen in Zelhem, en
pakten ze onder meer een vierde plek in het
1.40m. Ook in de VHO-Trofee (1.40m) dit
jaar kwamen ze succesvol aan de start. Stalgenoot Vingino (Voltaire uit Notre Dame v.
Cassini I, fokker J. Albers uit Valthermond)
sloot als driejarige zijn verrichtingtest af met
een 8 voor de aanleg en springt nu als achtjarige eveneens op 1.40m-niveau. Begin dit
jaar vertrok de schimmelhengst naar de
topstal in Lochem, met oog op zowel sport
als fokkerij. Deze zoon van de internationaal
springende merrie Notre Dame viel in 2005
op met zijn extra vermogen, waar hij een 9
voor liet noteren. Ook Viceroy T (Indoctro uit
Janneke ster v.Nimmerdor, fokker Stal van
den Top uit Kootwijkerbroek) is succesvol op
1.40m-niveau. Opnieuw een goed presterende hengst waarvan zijn aanleg als springpaard als driejarige werd gewaardeerd met
een 8. Onder het zadel van Kevin Olsmeijer
heeft de hengst al diverse aansprekende
resultaten in de sport behaald, zo won het
duo onder meer het 1.35m in Roggel en
zaten ze in de prijzen in het 1.40m in Zwolle.
Als driejarige liet hij al veel aanleg, een
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Onder Kevin Olsmeijer lijkt de Indoctro-zoon Viceroy T veel in huis te hebben.
Hij wordt uitgebracht in 1.40m-parcoursen.

goede sprongafloop en veel vermogen zien.
Onder de Duitse ruiter Dirk Ahlmann presteert Vainqueur (Lordanos uit Nossi Be-B
v.Levantos I, fokker T. Boffo uit Mechernich
(D.)) op 1.35m/1.40m-niveau. In het verrichtingsonderzoek deed hij goede zaken met
een 8,5 voor de aanleg. In het verslag wordt
hij omschreven als een hengst met veel
voorzichtigheid op de sprong, veel tot zeer
veel vermogen en dito aanleg.

Later goedgekeurd
Vijf in 2002 geboren hengsten hebben
op oudere leeftijd hun goedkeuring bij
het KWPN verkregen. Daarvan is Quality
Time (Quantum uit Cortonne v.Cantus,
fokker F.G. van Leuken uit Putten) de
meest opvallend presterende hengst op
dit moment. Nadat hij eerder als driejarige werd aangewezen, mocht hij als
zevenjarige opnieuw deelnemen aan het
verrichtingsonderzoek. Na een drieweekse test slaagde hij ruimschoots en
bedeelde de commissie hem een 8.5
voor de aanleg als springpaard toe. Als
zes- en zevenjarige sprong hij mee in de
finale van het Wereldkampioenschap in
Lanaken. Onder Hanno Ellermann heeft
de schimmelhengst vervolgens al diverse
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Op zevenjarige leeftijd werd de uiterst getalenteerde hengst Quality Time gekeurd.
Begin dit jaar werd hij tweede in de Grote Prijs van Talinn.

hoge klasseringen behaald in de internationale sport, zoals een schitterende
tweede plaats in de Grote Prijs (1.55m)
van Talinn begin dit jaar. Daarnaast was
Quality Time vierde in de Grote Prijs van
Warschau en kwalificeerde hij zich met
een zesde plek in de Grote Prijs van
Lummen (1.50m) zelfs voor het Wereldkampioenschap in Kentucky. “Quality
Time heeft dit jaar al een aantal hele
goede prestaties laten zien. Na Talinn,
Warschau en Lummen hebben we het
wat rustiger aan gedaan met hem en
heeft hij hier ter dekking gestaan. Zijn
kwalificatie voor Kentucky is mooi, maar
omdat hij pas acht jaar is geven we daar
nu geen gehoor aan. We zijn zuinig op
hem!”, vertelt eigenaar Henk Nijhof Jr.
Ook een 8.5 voor de aanleg als springpaard
kreeg Vigaro (Tangelo van de Zuuthoeve uit
Kiaralda v.Renville, fokker C. Wernsen uit
Lunteren), die op vijfjarige leeftijd is goedgekeurd. Onder het zadel van Roelof Bril
heeft hij zich al menigmaal als een imponerend springpaard geëtaleerd en springt hij
op 1.45m-niveau (zie kader). Hij viel als vijfjarige al op met een uitstekende instelling,
veel lichaamsgebruik op de sprong en zeer
veel vermogen. Dankzij zijn goede presta-

ties in de VION-Cup vorig jaar, werd Chellthago Z (Chellano Z uit Carthaga Z v.Carthago Z, fokker J. Nijstad uit Meppel) als
zevenjarige uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek. Na een verkorte test werd
Chellthago Z ingeschreven met een 8.5
voor de aanleg. Dit jaar nam hij onder Caroline Müller al succesvol deel aan de VHO
Trofee (1.40m) in Den Bosch. In het verrichtingsverslag wordt hij omschreven als een
zeer voorzichtige hengst, met veel tot zeer
veel vermogen en aanleg. Op vierjarige
leeftijd werd Vegas VDL (Atlantic uit
Nellandra ster v.Jus de Pomme, fokker E.
van Ittersum uit Giethoorn) toegelaten tot
de fokkerij. Hij kreeg in het onderzoek een
8 voor de aanleg. Onder het zadel van
Dennis van Tilburg heeft de hengst diverse
successen op 1.35m-niveau geboekt, en
won hij de hengstencompetitie klasse Z in
februari 2009. Een hoefblessure heeft
Vegas VDL enige tijd uit de sport gehouden
maar de hengst is nu weer volop in training.
Ook als vierjarige werd Ol Metta (Flipper
d’Elle uit Daphné Paluelle v.Le Plantero,
fokker S.A.R.L. Fantasie uit Bouches de
Rhône (F.)) goedgekeurd. De patente
hengst kreeg in het verrichtingsonderzoek
ook een 8 voor de aanleg en verdiende lof

IDS18 • 9 september 2010

IDS18_V_Jaargang.indd 10

06-09-2010 12:57:35

dankzij zijn voorzichtigheid en extra vermogen. De Franse hengstenkeuringskampioen
verblijft momenteel in Italië, in eerste
instantie werd hij door Emanuele Gaudiano
uitgebracht maar onlangs heeft een ruiterwissel plaatsgevonden. “Voor Ol Metta
heeft sport voorlopig de voorrang. Op
jonge leeftijd kwamen zijn kwaliteiten onder
het zadel nog niet helemaal aan het licht
omdat hij wat snel gespannen was, maar hij
presteert nu goed. Emanuele Gaudiano
heeft de hengst prima in het 1.30m en
1.35m uitgebracht”, vertelt Henk Nijhof jr.

Export
De derde gekeurde Numero Uno-zoon uit
de V-jaargang is de hengst Viënto Uno W
(uit Jendy pref v.Wisconsin, fokker H.P.M.
Oosterveer uit Wateringen). In het verrichtingsonderzoek liet hij veel aanleg als
springpaard zien en kreeg voor dit onder-

Verdi: van coming
star naar toppaard
Met zijn prestaties op 1.60m op slechts achtjarige leeftijd weet Verdi (v.Quidam de Revel) alle
ogen op zich gericht te krijgen. Tot zijn belangrijkste wapenfeiten behoren onder meer de
excellente zege in de VION-Cup voor zevenjarigen, de derde plek in de Grote Prijs van Geesteren dit jaar en de vierde plaatsen in de Grote
Prijzen van San Patrignano en Eindhoven. “We
hebben hem als veulen gekocht vanwege zijn
goede afstamming, type en galoppade. Met het
vrijspringen heeft hij altijd al een fantastische
indruk gemaakt. Vóór zijn goedkeuring hadden
we Verdi al als Coming Star in onze folder staan.
Tezamen met zijn leeftijdgenoot Quality Time
trouwens, die nu als achtjarige ook geweldig
goed presteert”, vertelt Jeanette Nijhof. “Verdi is
een wat laatrijp paard maar zijn prestaties
spreken voor zich. Hij heeft alle jaren redelijk
veel merries gedekt en dat gaat hem vrij gemakkelijk af. We hebben ook veel te danken aan de
goede inzet van hengstenhouderij Van Bommel
en natuurlijk Stal Van der Vleuten.” De excellente
prestaties van Verdi in combinatie met zijn veelbelovende eerste nakomelingen onder het zadel,
maken hem tot een gewilde fokhengst. Op ieder
concours weet de Quidam de Revel-zoon
reclame te maken. “Verdi doet het super in de
sport. Wat hij nu op achtjarige leeftijd al aan prijzengeld heeft gewonnen, redt menig sportpaard
in zijn hele carrière niet eens”, voegt broer Henk
Nijhof jr. daar met gepaste trots aan toe.

deel een 8.5. Hij heeft vervolgens gesprongen op 1.30m-niveau maar is ruim een jaar
geleden als ruin verkocht naar Amerika.
“Viënto Uno kreeg helaas een zakbreuk
waardoor we hem hebben moeten laten
castreren. We hebben hem daarna voor de
sport verkocht. Links en rechts zie je een
aantal goed springende nakomelingen van
hem, en we hebben er zelf ook nog een
paar in ons bezit”, vertelt hengstenhouder
Gert-Jan van Olst, waar de hengst ter
dekking stond. “Opvallend is dat zijn
nakomelingen vaak ook heel mooi zijn en
goed kunnen bewegen, en dat is precies
zoals Viënto Uno W zelf ook is.” De inmiddels geëxporteerde hengst Val d’Isere
(Atlantic uit Nibalia keur v.Nimmerdor,
fokker B. van de Wijk uit Boelenslaan) wist
ook positief op te vallen in het onderzoek
en kreeg een 8 voor de aanleg. Wegens
onvoldoende interesse van de fokkers is
hij verkocht. Hij verblijft op de Yalambi
Farm Stud in Australië, waar hij momenteel in het 1.30m en 1.35m wordt uitgebracht in de sport. Ook staat de hengst
daar ter beschikking voor de fokkerij.

Wegens de ernstige gevolgen van spierbevangenheid heeft de genetisch interessante Vermont (Carolus II uit Pracht-S elite
sport-(spr) v.Corland, fokker Familie Van
Straaten uit Den Ham), weinig prestaties in
de sport geleverd. Als driejarige viel hij
duidelijk positief op in het onderzoek. Hij
werd geroemd om zijn goede vermogen,
voorzichtigheid en aanleg. Voor dit laatste
onderdeel kreeg Vermont een 8. De VDL
Stud verkocht de hengst eerder dit jaar
aan Henri van Dommelen, waar hij ter
dekking wordt gesteld. Na een succesvolle
carrière op 1.20m-niveau kwam er spijtig
genoeg een einde aan het leven van Veron
(Quite Easy uit Rinderella VDL keur v.Caretino, fokkers VDL Stud en A. van Ittersum).
Als driejarige kreeg hij voor de aanleg als
springpaard een 7.5 en maakte hij indruk
met zijn instelling en vermogen.

Afvallers
Niet alle hengsten konden in de verrichtingsonderzoeken voldoende overtuigen
om goedkeuring te krijgen. Enkele hengsten hebben zich desondanks toch posi-

Vorig jaar werd de achtjarige Chellthago Z (v.Chellano Z) na afloop van de VION-Cup aangewezen voor het
onderzoek. Sinds dit jaar presteert hij op 1.40m-niveau.
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Vingino en Vaillant bij Eurocommerce
Twee achtjarige KWPN-gekeurde hengsten verrijken de sport- en fokstal van Stal Eurocommerce in
Lochem. De For Pleasure-zoon Vaillant werd op jonge leeftijd voor een deel aangeschaft en begin dit
jaar kocht Eurocommerce de Voltaire-zoon Vingino in zijn geheel. “We hebben Vaillant als vierjarige
gekocht en hebben hem samen met Stoeterij Oldenhoff. We zijn altijd op zoek naar interessant
gefokte hengsten die ook qua bloedvoering een aanwinst voor onze stal kunnen zijn. Maar de voornaamste reden van aanschaf van beide hengsten is hun kwaliteit als sportpaard en dat staat bij ons
ook voorop”, legt Robert Dijkhuis uit, die bij Stal Eurocommerce verantwoordelijk is voor de hengstenhouderij. “Beide hengsten hebben een heel goed karakter, zijn gemakkelijk te rijden en heel
werklustig. We hebben Vingino een tijd gevolgd voordat we tot aankoop zijn over gegaan. Ook zijn
eerste nakomelingen op de hengstenkeuringen hebben we meegenomen in ons besluit. Als sportpaard lijkt hij bijzonder kwaliteitsvol en verwachten we dat hij kan doorgroeien tot het hoogste niveau.
Ook zijn nakomelingen vallen op en dat maakt Vingino voor onze stal heel interessant. Hij fokt maat,
lengte en veel springaanleg. Zowel Vaillant als Vingino presteren op 1.40m-niveau in de sport en gaan
veel mee naar meerdaagse concoursen om zo ervaring op te doen. Op deze leeftijd is het heel
belangrijk dat ze veel zien en leren. Bij een goed management kunnen ze dan als negen- of tienjarige
doorstromen naar het hoogste niveau. Van beide hengsten hebben we zelf een aantal jonge paarden,
waardoor we in deze jaren veel informatie krijgen over de kwaliteiten van Vaillant en Vingino in zowel
de sport als fokkerij. We hopen dat ze zich beide zo goed blijven ontwikkelen!”

(Pacific uit Molivia keur v.Nimmerdor) en
Vignet (Heartbreaker uit Ruata ster
v.Iroko). Vyroso H presteert in de sport
met Suzanne Tepper en was als driejarige
in het voorjaar doorverwezen naar het
najaar maar werd toen vanwege een blessure niet aangeleverd. Vancouver springt
bij de junioren en nam als zevenjarige deel
aan het Wereld Kampioenschap in Lanaken. Hij werd afgewezen bij de eindbeoordeling vanwege gebrek aan souplesse en
had meer kunnen overtuigen met zijn
galoppade, die erg op de voorhand was.
Ook Vignet Cooper sprong zich vorig jaar
in de kijker bij de zevenjarigen in Lanaken.
Als driejarige kon hij onvoldoende overtuigen in het verrichtingsonderzoek en werd
hij afgewezen bij de eindpresentatie.
“Vignet scoorde matig voor zijn instelling
en stelde veel eisen aan de ruiter. Voor de
springonderdelen scoorde hij positief
maar we zijn in de selectie duidelijk op
zoek naar een vaderdier, en die moet aan
meer eisen voldoen dan een sportpaard.
De instelling en rijdbaarheid vormen een
belangrijk onderdeel in die selectie”, aldus
Hamoen. De overige afgewezen hengsten
hebben tot op heden geen opvallende
prestaties geleverd in de sport.

Veelbelovende nafok

Stal Eurocommerce heeft veel vertrouwen in Vaillant (v.For Pleasure), die onder Wim Schröder aan het begin
staat van een internationale sportloopbaan.

tief weten te ontwikkelen in de sport. Eén
van hen is de internationaal 1.45m-springende Volendam (Goodtimes uit My Lady
elite pref v.Indorado) van Gert-Jan Bruggink. “We hebben het onderzoek van
Volendam beëindigd omdat hij kampte
met onregelmatigheid en daarna heeft hij
niet meer deelgenomen”, licht Arie
Hamoen toe. Vorig jaar maakte de
Guidam-zoon Vandamme (uit Roberlina
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keur v.Hemmingway) veel indruk op het
Europese Kampioenschap voor junioren
(1.40m) in Hoofddorp, waar hij vierde
werd. In het verrichtingsonderzoek is de
laatrijpe hengst teruggetrokken door de
eigenaar. “Hij kon als driejarige niet extra
overtuigen en was wat weinig atletisch.”
Ook op 1.40m-niveau springen de aangewezen hengsten Vyroso H (Corland uit
Pyrusa H keur v.Indoctro), Vancouver VDL

Ook in de fokkerij weten een aantal
hengsten uit de V-jaargang reeds op te
vallen met hun oudste nakomelingen.
Zeven hengsten namen als driejarige
succesvol deel aan het voorjaarsonderzoek, waardoor ze in 2005 gelijk hun
eerste merries konden bedienen. Hun
oudste nakomelingen zijn vier. Onder hen
Verdi, die gelijk grote aantallen merries
op zijn lijstje kreeg. In de jonge paardenrubrieken weten zijn nakomelingen hoge
ogen te gooien. Zo was Verdi goed vertegenwoordigd in de VSN-finale, waar vijf
nakomelingen voor waren uitgenodigd en
twee nazaten tot de top 7 behoorden.
Een heel stel dochters scoort goed in de
IBOP en EPTM, zoals Bibi-Sijgje (mv.
Heartbreaker, 79,5 punten EPTM) en
Belusha HJB (mv.Corland, 79 punten
EPTM). Zoon Cuba (mv.Indoctro) werd dit
jaar aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en zoon Verhulst (mv.Emilion) is
gekeurd bij het NRPS. Op de merriekeuringen weten zijn dochters ook op te
vallen, zo was dochter Cilanta (mv.Epilot)
kampioene van CK Overijssel. Ook van
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Eén van de grootste talenten voor Stal Eurocommerce is de Voltaire-zoon Vingino, hier nog onder Hester
Klompmaker, die onder Ben Schröder zijn eerste internationale parcoursen heeft gesprongen.

Cijferlijsten V-jaargang springen
Naam hengst
Verdi
Vleut
Vittorio
Vingino
Viceroy T
Vaillant
Vainqueur
Val d’Isére
Van Gogh
Veneur
Vermont
Veron
Viënto Uno W
Vincenzo

Dressuur
stap
draf
7
6,5
6,5
6
7
6,5
5,5
6
7,5
7
7,5
6,5
6,5
7
6,5
5,5
7,5
7
5
6
6,5
6
7,5
6,5
6,5
6,5
7
6

galop
7
8
8
8
8,5
8
8
7,5
9,5
7,5
7,5
7,5
8,5
8

aanleg
5,5
5
6
5
6,5
6,5
6,5
5,5
7
5
5,5
6,5
6,5
6

Springen
afdruk techniek
7,5
7,5
8
8
7,5
8
7,5
7,5
8
7
8
7,5
8
7,5
8
8
8,5
8,5
8
8,5
8
8
7,5
7,5
8
8,5
7,5
8

vermogen
8,5
8
7,5
9
8
9
8,5
8,5
9
7,5
8,5
8
8
7,5

aanleg
7,5
8
8
8
8
8,5
8,5
8
8,5
8
8
7,5
8,5
8

Vainqueur zijn de oudste nakomelingen
vier jaar. Dochter Brunette (mv.Boreas)
sprong voor 80 punten op de keuring en
scoorde 77 punten in haar merrietest en
zoon Borsato (mv.Sit This One Out xx)
kwam tot de tweede bezichtiging.
Vincenzo leverde al onder meer dochter
Balanita (mv.Placido), die 78 punten
behaalde in haar EPTM, en zoon Corleone (mv.Heartbreaker) is aangewezen voor
het verrichtingsonderzoek dit jaar. Dochter Bola werd in 2009 in Ermelo gekroond
tot Nationaal Kampioene aan de hand.
Van Vittorio doen de oudste nakomelingen goede zaken onder het zadel, zo
behoorde zoon Bright tot het top van het
klassement in de VION-Cup en Stal
Hendrix-competitie dit jaar. Van Vermont
sprong dochter Cyrusa H (mv.Indoctro)
dit jaar naar 80 punten. Zeven hengsten
werden na afloop van het najaarsonderzoek gekeurd, waarmee hun eerste
veulens pas in 2007 werden geboren.
Onder hen Van Gogh, wiens zoon Cannavaro (mv.Ojasper) dit jaar werd aangewezen en dochter Cindy (mv.Goodtimes) 80
punten scoorde in de IBOP. De overleden
hengst Veron deed dit jaar goede zaken
met drie zonen die de tweede bezichtiging wisten te bereiken en uit de eerste
jaargang van Vingino kon zoon Calypso P
(mv.Iroko) worden aangewezen. Deze
hengst behaalde in Den Bosch de derde
plek in de kampioenskeuring. Uit de kleine jaargang van Vleut behaalde Chris-B
(mv.No Ski xx) de tweede bezichtiging.
Van Vigaro en Ol Metta zijn de oudste
nakomelingen nu twee jaar, Quality Time
presenteerde dit seizoen een sterke
eerste veulenjaargang en van Chellthago
Z worden volgend jaar de eerste veulens
verwacht. Al met al een interessante jaargang hengsten om in de sport en
fokkerij nauwlettend te volgen.

Naam hengst stap draf houding & galop 2x reflexen 2x techniek 2x vermogen instelling rijdbaarh.
			
balans
Vigaro
6,5 6
7,5
16
17
16
8,5
9
8,5
Vegas VDL
7,5 6,5
6,5
15
16
14
8
8
7,5
Ol Metta
7
6
7
17
15
14
9
8
7
									
Naam hengst stap draf houding & galop 2x reflexen 2x techniek 2x vermogen instelling&rijbaarh.
			
balans
Chelltago Z
6
6,5
8
16
17
15
17
8,5
Quality Time
6
6,5
7
17
17
15
18
8

aanleg
8
8
8			
aanleg			
8,5
8,5
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