KWPN-goedgekeurde hengsten

• tekst : Jenneke Smit
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De fokkwaliteiten van
veredelaar Vittorio

De negenjarige hengst Vittorio valt zowel in de sport als in de fokkerij positief op. Met Pieter Keunen springt hij
op 1.50m-niveau en op de merriekeuringen en jonge paardenrubrieken scoort hij goed dankzij producten als
Babriola, Bright, Bolero en Coco-Vittorio. De Calippo-zoon blijkt in staat tot het vererven van de eigenschappen
waarvoor hij in het verrichtingsonderzoek zelf al sterk gewaardeerd werd: een enorme werkwilligheid, veel
rij- en springkwaliteiten en bovendien fokt hij ook zijn bloedopdruk, gezondheid en fraaie exterieur door.
De hoogste tijd om de schijnwerper te richten op deze veredelaar.

Dirk Caremans

Veredelaar Vittorio presteert zelf in de sport onder Pieter Keunen op 1.45m-/1.50m-niveau.
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Sandra Nieuwendijk

De handen ineen

Jacob Melissen

Dit jaar werd de zeer aansprekende Vittorio-dochter Babriola (mv.Voltaire) gehuldigd tot CK-kampioene van Limburg.

In 2010 kreeg dochter Chivoletta (mv.Burggraaf) het Noord-Hollands kampioenslint omgehangen op de CK.

Op 29 mei 2002 kwam Vittorio ter wereld in
het Duitse Nusse. Fokker O. Schultz gaf hem
de naam Carmino mee. Als tweejarige kwam
de hengst in Nederlandse handen. “We
hebben hem op de hengstenkeuring in
Holstein gekocht. De hengst had op papier
al mijn bijzondere interesse vanwege zijn
bloedvoering. Moedersvader Martell xx is
door mijn broer Emile met veel succes uitgebracht in de sport tot en met 1.50m-niveau.
Een bijzondere prestatie voor een volbloed!”,
vertelt eigenaar Paul Hendrix. “We hadden
Martell xx destijds zelf ter dekking en hebben
hem in 1996 verhuurd aan het Holsteiner
Verband. Hij dekte daar tien merries en
verongelukte toen tijdens het dekseizoen op

stal. Aangezien Vittorio uit een rechtstreekse
Martell xx-moeder komt, had hij direct mijn
aandacht.” Moedersvader Martell xx werd
na een verkort onderzoek in 1994 door het
KWPN goedgekeurd en dekte in totaal 159
merries, met 125 veulens als resultaat.
Vader Calippo (v.Concerto II) voegt ook
duidelijke prestatiegenen toe. Nadat hij met
Dirk Schröder in het 1.50m presteerde,
werd hij voor een astronomisch bedrag
verkocht aan de Amerikaanse Margie Goldstein die hem vervolgens onder de naam
Hidden Creek’s Calippo met succes op
Grand Prix-niveau heeft uitgebracht. Uit
een beperkt aantal dekkingen is Vittorio zijn
enige goedgekeurde zoon.

Vittorio kwam aansluitend aan de Holsteiner
hengstenkeuring in Neumünster in de
veiling. “Hij was heel mooi, bloederig en
jeugdig, dus ik wilde hem graag kopen. Ik ga
al vele jaren naar Holstein en dat is een
vriendenreis geworden, ook Bert van de
Oetelaar was mee. We waren echter niet de
enige Nederlandse geïnteresseerden, ook
Reinie Tewis volgde de hengst met veel
belangstelling en wilde er mede namens Jan
van Kooten wel op gaan bieden. We besloten de handen ineen te slaan om te voorkomen dat we als Nederlanders tegen elkaar
op zouden bieden. We gaven Tjeert Rijkens
de opdracht om namens ons drieën tot een
bepaald bedrag te bieden in de veiling. We
hadden het geluk dat hij als eerste tweejarige hengst, net na de gereden hengsten, in
de veiling kwam en ons eerste bod bleek
zowaar genoeg! Vittorio was toen al met
geluk bezegeld”, lacht Hendrix. Vervolgens
is de hengst voorgesteld bij het KWPN en
heeft hij het gehele hengstenkeuringstraject
voorspoedig doorlopen. “Het is zoals wij dat
noemen geen ‘spektakel-springer’, maar hij
is wel altijd top economisch.” Ook Pieter
Kersten, lid van de hengstenkeuringscommissie, blikt met een goed gevoel terug op
Vittorio’s verrichtingen in het selectietraject
en het verrichtingsonderzoek. “Hij is ons
altijd opgevallen door zijn fantastische rijkwaliteiten en ongecompliceerde, meewerkende karakter. Hij liet zich als jeugdige driejarige al heel fijn rijden en toonde veel voorzichtigheid, vermogen en een goede beentechniek op de sprong.”
In het onderzoeksrapport wordt hij verder
beschreven als een springpaard met veel
aanleg, een paard dat zijn ruiter een goed
gevoel geeft en eerlijk en betrouwbaar is.
Met een 8 voor de galop, techniek en
aanleg als springpaard kwam Vittorio uit
op 31 punten voor de springonderdelen en
een totaalscore van 58,5 punten.

Sportloopbaan
Na het verrichtingsonderzoek is Vittorio
onder het zadel gekomen bij Pieter
Keunen, stalruiter bij Stal Hendrix. Hij nam
met succes deel aan de hengstencompetities in de klasse L, M en Z. In februari
2010 werd het duo derde op het Limburgse kampioenschap in de klasse ZZ, enkele
maanden later werden ze tweede in de
Grote Prijs van Zelhem (1.45m) en in
september namen ze deel aan de Sires of
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de sport met dezelfde eigenschappen als
waar hij als driejarige al een goede indruk
maakte. Hij presteert heel constant en
gaat heel vaak foutloos over de finish.
Het mooie is dat we nu bij zijn nakomelingen dezelfde eigenschappen kunnen
constateren. Het zijn paarden waar een
grote groep mensen goed mee overweg
kan, dankzij hun meewerkende karakters,
rittigkeit en goede instelling. Ook in de
VION-Cup hebben we weer een stel fijne
Vittorio’s gezien dit jaar. Het zijn paarden
die zich in de loop der jaren positief blijven doorontwikkelen.”

Nafok

Dirk Caremans

Eén van de opvallende jonge Vittorio’s is de voorzichtige Bright, die al tweemaal deel nam aan de finale van de
VION-Cup en ook opviel in de Stal Hendrix-competitie.

the World-competitie (1.50m) in het Belgische Lanaken. Ook dit jaar heeft de
hengst zijn palmares weer verder uitgebreid, zo won hij met Keunen onlangs nog
het 1.40m in Reuver en behaalde hij diverse andere hoge klasseringen in 1.40m- en
1.45m-rubrieken. “Vittorio is nou echt zo’n
paard waar ik geen negatief woord over
kan zeggen. Het is een superfijne hengst
die zich altijd geweldig laat rijden en
bewerken, en hij heeft een hele goede
instelling: het is een echte meewerker!”, is
ruiter Keunen enthousiast. “Ik rijd hem nu
al zo’n zes jaar en hij heeft op elk niveau
goed gepresteerd. Bij Stal Hendrix hebben
we ook een aantal nakomelingen van hem
onder het zadel en bij hen herken ik
hetzelfde goede gevoel en instelling. Het is
de bedoeling dat ik in september met hem
weer aan de start kom in de Sires of the
World-wedstrijd in Lanaken.”
In 2006 toonde Vittorio zijn eerste veulens
(B-jaargang). De uniforme groep veulens
kenmerkte zich door hun zeer rijtypische
opdruk met een aansprekend front en een
goed rechthoeksmodel. In beweging vallen
ze op door hun souplesse en goede zelfhouding. De afgelopen jaren hebben al
meerdere Vittorio-veulens goede zaken
gedaan op de keuringen, zoals het NVKveulen Eumosa (uit Umosa keur pref v.
Cavalier, fokker A.J. Roosjen uit Gasselte).

Complete paarden
Vanaf dit voorjaar zijn Stal Hendrix en Bert
van de Oetelaar alleen nog eigenaar van
de hengst. “Ik denk dat hij veel kan gaan
betekenen voor de fokkerij. Hij kan echt
als veredelaar worden ingezet. Sommige
fokkers twijfelen over het gebruik van een
rechtstreekse volbloed. Met zijn bloedopdruk en fantastische rijkwaliteiten is Vittorio heel geschikt om hem met dat doel in
te zetten. Zijn nakomelingen kenmerken
zich door fantastische karakters, bereidwilligheid in het werk en ze zijn hard en
gezond. In het begin zijn ze nog wel wat
ril, maar ze groeien stuk voor stuk uit tot
hele fijne gebruikspaarden met veel
springaanleg. Bovendien maakt Vittorio ze
verschrikkelijk mooi”, kenmerkt Paul
Hendrix de verervingskwaliteiten van de
hengst. “Dit jaar werd in Sevenum de
Vittorio-dochter Babriola kampioene. Zij
komt uit dezelfde moeder als de hengst
Warrant. In de rubriek vier- tot en met
zevenjarigen werd Babriola op de voet
gevolgd door een andere Vittorio-merrie
van ons, Csina.” Beide merries deden
eerder al goede zaken in de IBOP in
Helden-Panningen, met 80 respectievelijk
78 punten. Hengstenkeuringscommissielid
Pieter Kersten ziet ook met regelmaat
opvallende Vittorio’s op het keurings- en
concoursterrein. “Zelf valt de hengst op in

In de Stal Hendrix-competitie is ook al
meerdere malen het talent van de jonge
Vittorio’s herkend. Zo eindigde vorig jaar
Bright (uit Uschi v.Ircolando, fokker C.
Wouters uit Erp) als vierde in de eindstand
en verbeterde hij dat resultaat dit jaar zelfs
met één plek. Afgelopen zomer sprong
ook de eerdergenoemde Babriola (uit
Tanagra stb pref v.Voltaire, fokker
P. Keunen uit Venlo) zich ook meerdere
malen in de prijzen in de Stal Hendrixcompetitie. In de VION-Cup heeft de vlugge Bright zowel als vier- en als vijfjarige
deelgenomen aan de finale. Dit jaar kreeg
hij daarin medestand van de Vittorio-zoon
Bolero van Con Camper (uit Merel v.Goodtimes, fokker G.H.A. Capel uit Zelhem), die
als hengst tot de tweede bezichtiging
kwam. Bij de vierjarigen sprongen de
Vittorio-nazaten Coco-Vittorio (uit Tanagra
stb pref v.Voltaire, fokker P. Keunen uit
Venlo) en Csina (uit Welsina elite sport-spr
v.Lupicor, fokker L. Dikkema uit Noordlaren) zich in de kijker in de finale van de
VION-Cup. Ook op de keuringen maken
Vittorio-dochters goede sier. Naast de
Limburgse kampioensmerrie Babriola
leverde de hengst vorig jaar al de
CK-kampioene van Noord-Holland, de
charmante Chivoletta (uit Violetta O keur
v.Burggraaf, fokker C. Out uit Westwoud). Vervolgens nam de merrie deel
aan de NMK, waar ze nét naast een finaleplek greep. Op de stamboekkeuring
had Chivoletta al uitstekend gescoord
met een bovenbalk van 80/85. Een jaar
eerder nam de elitemerrie Beau Carla-H
(Vittorio uit Picarla-H elite v.Celano,
fokkers J. en M.A. Haasken uit Emmen),
die uit de eerste jaargang van Vittorio
komt, al deel aan de NMK.
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