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Verdi preferent

Hulde aan ongekende
verervingskracht
Naast een uiterst succesvolle sportloopbaan heeft de Quidam de Revel-zoon Verdi zich ook als
vererver op buitengewone wijze bewezen. Op het hoogste niveau acteren talloze nakomelingen in de
internationale sport. Verdi kreeg kansen van de fokkers en greep ze vol overgave aan. Het leverde
hem dit jaar het preferentschap op.
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D

e in 2002 bij fokker Denis Musterd
geboren Quidam de Revel-zoon Verdi
kwam als veulen in handen van zijn
huidige eigenaren, de familie Nijhof en Kees van
den Oetelaar, die later een deel aan familie Van
der Vleuten verkochten. Zij hadden altijd al een
rotsvast vertrouwen in de hengst voor zowel de
sport als fokkerij. Onder Maikel van der Vleuten
kan de inmiddels zestienjarige hengst al
terugkijken op een abnormaal geslaagde
carrière, waarin hij succesvol deelnam aan niet
minder dan elf mondiale kampioenschappen.
Van wereldbekerfinales tot tweemaal de
Olympische Spelen, onder alle omstandigheden
heeft Verdi zijn enorme waarde bewezen.

Jonge vererver
In de fokkerij heeft Verdi al laten zien tot de
allerbeste verervers te behoren. Op de meest
recente WBFSH-ranking voor springhengsten
staat hij 22e, als eerste hengst geboren na 1999.
Het gros van zijn voorgangers is halverwege de
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jaren ’80 of begin jaren ’90 geboren, zoals
Diamant de Semilly, Baloubet du Rouet, For
Pleasure, Indoctro en Kannan. De oudste
nakomelingen van Verdi zijn geboren in 2006,
en zijn nu dus pas twaalf jaar oud. De familie
Nijhof had vanaf het begin af aan heel veel
vertrouwen in de machtige hengst en mede
daardoor kreeg Verdi 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 Verdi 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, correct en sterk
gebouwde hengst met een goede afkomst”,
vertelt Jeannette Benedict-Nijhof. Verdi nam als
driejarige deel aan het voorjaarsonderzoek van
het KWPN. Daarmee dekte hij een verkort
seizoen onder de vlag van het KWPN, en uit die
eerste jaargang zijn direct al Grand Prix-paarden

