GOEDGEKEURD

Verdi

Ambassadeur bij u itstek
HENGSTEN

Onder Maikel van der Vleuten heeft VDL Groep Verdi TN N.O.P. zich
al op onnavolgbare wijze weten te onder-scheiden in de topsport.
Met negen mondiale kampioenschappen achter de rug is het zeer
succesvolle duo nu op weg richting Rio. Ook als fokhengst blijkt Verdi
zich op zeer positieve wijze te onderscheiden en daarvoor ontving hij
begin dit jaar het keurpredicaat.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS E.A.

O
Jeannette
Benedict-Nijhof:

“We hebben voor
zowel de sport
als de fokkerij
altijd een rotsvast vertrouwen
gehad in Verdi.”

p 9 mei 2002 zag Verdi het
levenslicht bij fokkers Denis en
Petra Musterd uit Hooge Zwaluwe.
Zij fokten de Quidam de Revelzoon uit de Landgraf I-merrie Clarissa, een
representant van de vooraanstaande Holsteiner stam 474A waaruit ook topsporthengsten
als Bubalu VDL, N-Aldato en Vingino zijn
voortgekomen. Uit een volle zus van Clarissa
komt de bekende springpaardenvererver
Calato (v.Capitol I). Nog voor de geboorte had
Henk Nijhof zijn oog al op Verdi laten vallen.
“Mijn vader, Henk Nijhof senior, heeft Verdi
als embryo al vastgelegd in de baarmoeder.
Zodoende had hij recht op de eerste koop.
Toen Verdi tien dagen oud was, heeft Kees van
den Oetelaar hem als eerste gezien. Hij belde
gelijk mijn vader en zei dat hij graag mee
wilde doen. Sinds dat moment hebben ze hem
samen”, vertelt Jeannette Benedict-Nijhof.

Rotsvast vertrouwen
In de hengstenopfok ontwikkelt Verdi zich naar
verwachting. “Het was altijd al een van onze beste
hengsten. Bij het springen was hij voorzichtig en
had hij er een flinke slag in. We hebben hem
aangeboden bij het KWPN, waar hij werd
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aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.” In
het verrichtingsrapport wordt Verdi omschreven
als een hengst die met veel kracht van de grond
en goed met de schoft omhoog springt. Op de
sprong liet hij toen al veel lichaamsgebruik zien
en de achterhand werd goed geopend. Hij toonde
veel tot zeer veel vermogen te hebben, waarvoor
hij een 8,5 ontving. “We hebben hem in het
voorjaar als driejarige gelijk aangeboden in het
verrichtingsonderzoek. Hij zat nog volop in de
groei en is een wat laatrijp paard, iets dat we nu
ook vaak bij zijn nakomelingen zien. Daardoor
presteerde hij in het verrichtingsonderzoek wat
wisselend, maar gelukkig volgde wel goedkeuring”, blikt Jeannette terug. De familie Nijhof
had vanaf het begin af aan een rotsvast vertrouwen in de machtige Quidam de Revel-zoon en
mede daardoor kreeg hij gelijk het eerste seizoen
veel merries te bedienen. “Omdat we zelf zó
overtuigd waren van zijn kwaliteiten, hebben we
hem flink gepromoot bij de fokkers. Daardoor
heeft hij gelijk al veel gedekt. Het is achteraf
natuurlijk gemakkelijk gezegd, maar wij hebben
wel altijd gedacht dat het een paard was met
capaciteiten voor het allerhoogste werk. Daarnaast is hij een mooie, correcte en sterk gebouwde hengst met een goede afkomst.”

De veertienjarige
Quidam de Revel-zoon
Verdi nam al aan negen
internationale
kampioenschappen deel
en verdiende op basis
van zijn opvallende
fokprestaties dit jaar
het keurpredicaat.

HENGSTEN
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Maikel
van der Vleuten:

“Het is echt
ongelooflijk wat
Verdi allemaal
al gepresteerd
heeft. Er zijn
maar weinig
paarden die zo
constant van
waarde zijn!”

Voortvarende start
Als vierjarige komt Verdi gelijk op stal bij Eric en
Maikel van der Vleuten, die hem de eerste jaren
afwisselend hebben uitgebracht. “Na het
verrichtingsonderzoek is hij duidelijk sterker
geworden en daardoor ging zijn sportcarrière
gelijk voortvarend van start. Als vierjarige won
hij de hengstencompetitie met Maikel van der
Vleuten. Als vijfjarige liep Verdi in de top tien van
het WK in Lanaken. Als zesjarige nam hij deel aan
de finale van de VION-Cup en vervolgens werd
hij zevende in de finale van het WK. Een jaar later
schreef hij met Eric de VION-Cup op zijn naam
en eind dat jaar liep de hengst als zevenjarige zijn
eerste 1.55m-proef tijdens London Olympia.

H. Alme Z
Jalisco B
Tanagra
Quidam de Revel
erkend

Nankin
Dirka
Ondine de Baugy

Daar was hij gelijk dubbel nul! In januari
daaropvolgend, toen was hij op papier net acht
jaar, nam Verdi al deel aan de Grote Prijs van
Amsterdam”, vertelt Jeannette Benedict-Nijhof.
Vanaf mei 2010 heeft Maikel de teugels definitief
overgenomen en samen hebben ze zich ontwikkeld tot vaste waarde voor het Nederlandse team.
Vlak voor de Olympische Spelen in 2012 heeft
Kees van den Oetelaar de helft van zijn 50%
verkocht aan Stal Van der Vleuten, waarmee werd
DE KAMPIOENSCHAPPEN VAN VERDI

Het zeer succesvolle duo Maikel van der
Vleuten en VDL Groep Verdi TN N.O.P. nam al
deel aan de volgende grote internationale
kampioenschappen:
• Wereldbekerfinale Gothenburg 2016 (11e)
• Wereldbekerfinale Las Vegas 2015 (6e)
• EK Aken 2015 (teamgoud, individueel 14e)
• WK (WEG) Caen 2014 (teamgoud,
individueel 16e)
• Wereldbekerfinale Lyon 2014 (6e)
• EK Herning 2013 (21e)
• Olympische Spelen London 2012 (teamzilver en individueel 37e)
• Wereldbekerfinale ’s-Hertogenbosch
2012 (7e)
• EK Madrid 2011 (team 4e, individueel 35e)

Verdi

keur

Ladykiller xx
Landgraf I
Warthburg
Clarissa
Calypso I
Renaissance
Italien H
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OVERIGE TOPPRESTATIES VAN VERDI

1e GCT-GP Madrid 2014
1e GP Lyon 2013
1e GP Al Ain 2013
1e GP Salzburg 2012
1e GP Lummen 2011
1e 1.55m Gucci Masters Parijs 2014
Teamgoud Nations Cup-finale Barcelona 2014
2e WB Helsinki 2011
3e GCT-GP London 2014
3e GCT-GP Cannes 2013

3

4

JACOB MELISSEN

Verwachtingen waargemaakt
De carrière van Maikel van der Vleuten is
dankzij Verdi in een enorme stroomversnelling
gekomen. De Nederlandse topruiter behoort
mede dankzij de Quidam de Revel-zoon al
jarenlang tot de wereldtop. “Ook wij hebben
altijd al hoge verwachtingen van Verdi gehad.
Dan is het alleen maar wachten, zorgen dat hij
fit en gezond blijft en hopen dat zijn talent eruit
gaat komen. Toen hij vijf en zes jaar was, was
het een kwestie van rustig aan doen en wachten
totdat hij op een leeftijd zou komen voor het
hogere werk. Sinds het moment dat hij op zijn
acht jaar de overstap maakte naar het hoogste
niveau, zouden we alleen maar willen dat de tijd
niet zo snel ging”, lacht Maikel van der Vleuten.
“Het is echt ongelooflijk wat hij allemaal al
gepresteerd heeft. Er zijn maar weinig paarden
die zo constant van waarde zijn. Voor zowel mij
als ruiter, als voor het Nederlandse team. Hij
heeft nu aan negen internationale kampioenschappen deelgenomen.” Dit jaar is het vizier
gericht op de Olympische Spelen in Rio de
Janeiro, wat het tiende opeenvolgende kampi-

Uitschieters
Maikel van der Vleuten heeft al meerdere
nakomelingen van Verdi gereden, zo boekt hij
momenteel successen met de achtjarige Delina
(mv.Cantos). “Zij heeft net zo’n goede wil als
Verdi en ik verwacht veel van haar. Daarnaast
hebben we ook de Verdi-dochter Dreambrina,
die momenteel door mede-eigenaar Mathijs van
Asten gereden wordt. Weer zo’n voorzichtig
paard dat graag nul loopt”, vertelt Maikel.
Hoewel de fokwaarde sport nog net niet voldeed
aan het gewenste niveau, zijn bovenstaande
wapenfeiten reden geweest om Verdi toch het
keurpredicaat te verlenen. Tijdens de afgelopen
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1. Een van de opvallende
Verdi-nazaten op het
hoogste niveau is deze New
York, waarmee Jack Towell
onlangs het 1.55m in
Shanghai won.
2. Maikel van der Vleuten heeft
meerdere Verdinakomelingen gereden, zo is
deze Delina (mv.Cantos) een
van zijn toekomsttalenten
waarmee hij in het 1.45m
presteert.
3. Onder Stefanie van den
Brink doet de Verdi-dochter
Baronescha opvallende
zaken. Onlangs kwamen zij
succesvol aan de start in de
Nations Cup-wedstrijd van
Odense.
4. De eerste KWPNgoedgekeurde zoon van
Verdi is deze First Verdi, die
afgelopen winter opviel in de
competitie met Pieter
Keunen en nu verkocht is
naar Amerika.
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oenschap kan gaan worden voor Maikel van der
Vleuten en VDL Groep Verdi TN N.O.P. “Verdi is
fit en voelt goed aan. Het zou geweldig mooi zijn
als het lukt om deze zomer weer deel uit te
maken van het Nederlandse team, maar ook
daarna hoop ik nog de beschikking over hem te
houden als sportpaard. Zo lang hij zich zo goed
voelt, is er geen reden om hem uit de sport te
halen. Een groot geluk aan Verdi is dat hij heel
weinig lijdt van het springen. Dat is ook de
reden waarom hij het al zo lang op het hoogste
niveau weet vol te houden.”

gegarandeerd dat dit toppaard voor Maikel én
Nederland behouden zou blijven.

*
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*
*
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hoog
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hoog

Vrijbewegen

laag

93%
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hoog

Vrijspringen

laag

94%
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hoog

OC-gezondheid

laag

-

n.v.t.

hoog

Stokmaat

klein

93%

99

groot

Verdi staat op de springindex genoteerd met een score van 138, bij
een betrouwbaarheid van 95%. Op zijn exterieurvererving scoort hij,
net als op bij de vererving van het vrijspringen 110. De hengst vererft
veel vermogen (91) en souplesse (86) op de sprong. Op zijn springtechniek geeft Verdi een gevouwen voorbeen (92), het ruggebruik is
rond (88) en de achterhandtechniek is open (92). De afdrukrichting is
naar boven (91). In het bewegen geeft de hengst een ruime stap (91)
door, maar vooral de vererving van zijn galop scoort op ruimte (88) en
draagkracht (91). De stand van het voorbeen is vaak bokbenig (89).
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OPVALLENDE NAKOMELINGEN (GEKLASSEERD NIVEAU)

hengstenkeuring in Den Bosch werd bekend
gemaakt dat Verdi voortaan als keurhengst door
het leven gaat. Tot op heden zijn er 64 dochters
van Verdi ster geworden, 24 hebben het
keurpredicaat behaald en 39 zijn elite verklaard.
18 dochters slaagden voor de merrietest, 41
voor de IBOP en 63 hebben het sportpredicaat
reeds op zak. Enkele uitschieters zijn IBOPtopper Charlotte (mv.Kalusha) die met 86
punten slaagde, Coline (mv.Garanco) die 85,5
punten verdiende en Dievera SK (mv.Casco)
wiens kwaliteiten met maar liefst 90 punten
werd beloond. Ook in de jongepaardenrubrieken
gooien Verdi-nakomelingen meer dan eens hoge
punten. Zo werd Gaucho (mv.Animo) onder
Martine van den Eijnden vorig jaar tweede in de
Isah Cup voor vierjarigen. Zonen Farmgraaf
(mv.Heartbreaker) en de inmiddels
geëxporteerde First Verdi (mv.Fuego du Prelet)
zijn goedgekeurd bij het KWPN.

Bij het KWPN is ook de
Verdi-zoon Farmgraaf
goedgekeurd, die laatrijp
is maar over veel
kwaliteiten beschikt. Hij
is internationaal 1.30m
geklasseerd met Jesper
Romp.

goede gezondheid, ook op de röntgenfoto’s. Hij
past het beste bij merries met wat bloed, geen
kortbenige of koude merries. Net als Verdi zelf
zijn de nakomelingen vaak ook laatrijp. Maar er
lopen er nu al heel veel in de internationale
sport, inclusief Grand Prix-winnaars. Dat
tezamen met zijn eigen topprestaties maakt
hem voor ons tot een ambassadeur bij uitstek.
Op vijf internationale kampioenschappen, vier
wereldbekerfinales en met zijn successen in de
Global Champions Tour en Grand Prix heeft hij
al heel veel betekend voor ons bedrijf. Het is
fantastisch om te zien dat zijn nakomelingen
overal ter wereld successen boeken in de
internationale sport”, aldus Jeannette BenedictNijhof. Ook Maikel van der Vleuten komt met
regelmaat goed springende Verdi’s tegen op de
internationale concoursen. “Zijn oudste
nakomelingen zijn nu tien jaar oud en ze maken
veel reclame voor Verdi. Onlangs op de Global
Champions Tour-wedstrijd in Shanghai won zijn
zoon New York het 1.55m en eindigde ik met
Verdi zelf als vijfde. Dat is toch mooi! Zijn
nakomelingen zijn over het algemeen fijn te
rijden, nuchter van karakter en hebben veel
springaanleg. Het zijn hele gezonde, harde
paarden. Ik zie steeds vaker een betere Verdi en
dat doet me weer extra beseffen hoe bijzonder
Verdi als sport- én fokhengst is.”
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• New York (mv.Watzmann) GP springen met Jack Towell (winnaar 1.55m GCT
Shanghai 2016)
• Chaplin (mv.Concorde) GP springen met Jelmer Hoekstra
• Cuidam (mv.Chellano Z) internationaal 1.50m met Maurice van Roosbroeck
(winnaar GP Lummen 2016)
• Bonjovi (mv.Corland) internationaal 1.55m met Emanuel Andrade
• Colorado H (mv.Oramé) internationaal 1.55m met Maxime Harmegnies
• Corina (mv.Lancelot) internationaal 1.55m met Henk Frederiks
•B
 aronescha (mv.Concorde) internationaal 1.55m met Stefanie van den Brink
• Comic (mv.Heartbreaker) internationaal 1.55m met Luiz Francisco de Azevedo
• Buddy Holly (mv.Voltaire) internationaal 1.50m met Günter Treiber
• Bulavsco (mv.Corland) internationaal 1.50m met Jelmer Hoekstra
• Cottica II RV (mv.Wolfgang) internationaal 1.50m met Alberto Michan
• Bandito (mv.Ekstein) internationaal 1.50m met Yazmin Pinchen
•D
 iëgo (mv.Gran Corrado) internationaal 1.50m met Peter Bulthuis
•B
 ig Star (mv.Omnistar) internationaal 1.50m met Sayre Happy
• C alanta (mv.Wellington) internationaal 1.50m met Charlie Jacobs
•D
 joanna (mv.Ekstein) internationaal 1.50m met Karim El Zoghby
• Best Mix Caspar SSB (mv.G.Ramiro Z) internationaal 1.50m met Bart Clarys
• C’Est Moi (mv.Animo) internationaal 1.45m met Cathrine Jerring (winnaar GP
Drammen 2016)
• Don Diëgo (mv.Karandasj) internationaal 1.45m met Ben Schröder
• Cuidame (mv.Heartbreaker) internationaal 1.45m met Peter Geerink
• Chinook II (mv.Little Rock) internationaal 1.45m met Anthony Condon
• Carita Gratia (mv.Gratianus) internationaal 1.45m met Samuel Hutton
• Carandache 2 (mv.Quito de Baussy) internationaal 1.45m met Olga Chechina
• Evergreen (stb.naam Daan, mv.Ahorn) internationaal 1.45m met
Wael Mahgary
• Delina (mv.Cantos) internationaal 1.45m met Maikel van der Vleuten
• First Verdi (mv.Fuego du Prelet) KWPN-goedgekeurde hengst
• Farmgraaf (mv.Heartbreaker) KWPN-goedgekeurde hengst

•

Concurrentie van nafok
Vanaf het begin heeft Verdi zijn imponerende
sportloopbaan gecombineerd met zijn drukke
job als dekhengst. Bij het KWPN zijn tot en met
2015 1.386 nakomelingen geregistreerd. “Verdi
is nuchter, heeft veel vermogen en een topinstelling. Dat geeft hij sterk door; evenals
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