KWPN-goedgekeurde hengsten
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Voortreffelijke Verdi valt
op in sport en fokkerij
Onder Maikel van der Vleuten profi leert Verdi zich op het hoogste niveau. Bij behoort tot de absolute
wereldtop en maakt kans op deelname aan de Olympische Spelen dit jaar. De tienjarige Quidam de Revelzoon werd als driejarige goedgekeurd bij het KWPN en kan nu al terugkijken op een imponerende
sportcarrière. Ook in de fokkerij heeft de hengst al goede resultaten behaald. Zijn oudste nakomelingen
vallen op in de aanlegtesten en jonge paardenrubrieken. Daarmee beloont Verdi de vele fokkers die vanaf
het begin af aan vertrouwen in hem hebben gehad.

Stoeterij Musterd uit Hooge Zwaluwe staat
te boek als fokker van de in 2002 geboren
Verdi (Quidam de Revel uit Clarissa
v.Landgraf I). Kort na de geboorte kwam
hij in handen van Kees van den Oetelaar
en Team Nijhof. “Al vóór de geboorte had
mijn vader interesse getoond en had hij
het veulen min of meer vastgelegd. Kort
na de geboorte ging Van den Oetelaar bij
hem kijken en die was er direct van
gecharmeerd. Vanaf dat moment hebben
we de hengst samen in eigendom”, vertelt
Henk Nijhof junior. “Het was toen al een
hele mooie Quidam de Revel en dat is hij
ook altijd gebleven. We hebben hem
opgefokt voor de hengstenkeuring en
aangeboden bij het KWPN. Ik ben niet zo
snel vol lof over een paard, maar Verdi
heeft bij mij altijd al een streepje voor
gehad. Thuis sprong hij altijd goed en dat
liet hij gelukkig ook zien in de hengstenselectie. Met name in Den Bosch sprong hij
echt voortreffelijk, er waren veel mensen
verbaasd over het feit dat Verdi niet werd
uitgenodigd voor de kampioenskeuring.
Wellicht had dat ook te maken met zijn
register A-papier.” Verdi werd vlot aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

De tienjarige Grand Prix-hengst Verdi behoort onder Maikel van der Vleuten
tot de wereldtop en is al vele malen hooggeplaatst in
Wereldbekerwedstrijden, Grote Prijzen, Nations Cups en GCT-wedstrijden.

Discussie
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De eigenaren wilden hem in eerste instantie
graag aanbieden voor het najaarsonderzoek en zetten hem in de Team Nijhoffolder onder het kopje ‘Coming Stars’. “We
twijfelden wel om hem toch al voor het
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voorjaarsonderzoek aan te bieden. Twee
dagen voor de aanlevering kreeg hij een
drukplek van de singel. Onder het zadel
pakte hij het wel goed op allemaal dus
besloten we ’s maandags toch met hem
naar het verrichtingsonderzoek te gaan,
echter wel met het idee dat hij het nu niet
zou redden bij de veterinair en hij later zou
kunnen instromen. In die tijd mocht je de
hengsten na tien dagen opnieuw aanleveren en we hadden gedacht dat tegen die
tijd die drukplek wel was verdwenen. De
zwelling nam sneller af dan gedacht en de
veterinair zag bij de aanlevering geen
probleem, waardoor we hem direct achter
mochten laten in Ermelo. Daar hadden we
niet helemaal op gerekend en daardoor
was zijn voorbereiding niet ideaal, maar hij
ontwikkelde zich positief in het voorjaarsonderzoek”, vertelt mede-eigenaar Henk
Nijhof. Verdi liet op driejarige leeftijd al zien
veel kwaliteiten als springpaard te hebben
in het verrichtingsonderzoek. Hij toonde al
over veel tot zeer veel vermogen te
beschikken en gaf 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. De
testruiters waren daardoor niet unaniem
van mening dat hij goedgekeurd zou
moeten worden, hoewel daar binnen de
commissie geen enkele twijfel over heeft
bestaan. Wel heeft het meegespeeld in het

Uit de eerste jaargang van Verdi springen diverse producten zich in de kijker zoals deze Bibi-Sijgje, die goed
scoorde in de merrietest en afgelopen jaar de halve finale van de VION-Cup won.

cijfer voor zijn springaanleg”, licht Arie
Hamoen, als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie springen, toe. Verdi
werd goedgekeurd met een totaal van 57
punten, waarmee hij in de middenmoot bij
de springhengsten eindigde.

Interesse fokkers
Toch stonden de fokkers direct voor Verdi
in de rij en heeft hij vanaf het eerste
seizoen een flink aantal merries te bedienen gekregen. Volgens Henk Nijhof kwam
dat door zijn eigen kwaliteit als springpaard en zijn interessante pedigree.
“Zeker in die tijd was Quidam de Revel

echt ‘hot’ en ook van moederszijde is
Verdi heel mooi gefokt. Uit een volle zus
van zijn moeder komt de bekende
Holsteiner springvererver Calato en Verdi
komt daarmee uit de gewaardeerde
Holsteiner stam 474a, waaruit al diverse
hengsten zijn goedgekeurd bij het KWPN.
En Verdi is een heel aansprekend paard
met een correct exterieur en fundament.
Daardoor trok hij direct de aandacht van
de fokkers, ondanks dat hij niet met de
hoogste punten uit de test kwam.” De
inmiddels tienjarige hengst kan nog
steeds onverminderd rekenen op de interesse van de merriehouders. “In het begin
werd hij alleen in Nederland gebruikt
maar de afgelopen jaren is de interesse
vanuit het buitenland ook steeds meer
toegenomen. Ik denk dat hij momenteel
misschien nog wel meer buitenlandse
dan Nederlandse merries bedient. Door
zijn goede prestaties op het hoogste
niveau staat hij wereldwijd in de belangstelling”, vertelt Nijhof.

Dirk Caremans

Verdi

Vorig jaar bereikten twee producten van Verdi uit zijn eerste jaargang de finale van het WK in Lanaken, waaronder deze Eurocommerce New York onder Leon Kuypers, hier tijdens de VION-Cup.

Naam: Verdi
Afstamming: Quidam de Revel x Landgraf I
Geboren: 2002
Niveau: Grand Prix-springen, Olympisch kader
Stokmaat: 1.72m
Oudste nakomelingen: zes jaar, springen internationale Youngster Tour.
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Constante prestaties

Vertrouwen

Jacob Melissen

De NMK-merrie Charlotte behoort vooralsnog tot de best geteste Verdi-dochters. In Warga sprong ze naar een
topscore van 86 punten in de IBOP.

de Grote Prijs van Falsterbo, winst in de
Grote Prijs van Lummen, de derde positie in
de GTC-wedstrijd van Valencia, de vijfde
plek in de GCT-wedstrijd van Abu Dhabi en
onlangs wederom de vijfde plek in de GCTwedstrijd van Doha. In de zomer van 2011
debuteerde hij in een landenwedstrijd, met
zijn dubbele foutloze resultaat droeg de toen
nog negenjarige hengst bij aan het binnenhalen van de teamzege van Nederland. Ook
maakte het duo Verdi/Van der Vleuten deel
uit van het Nederlandse team op het Europese Kampioenschap in Madrid 2011, waar
ze op de eerste dag opnieuw dubbel foutloos waren. De pas 24-jarige Maikel van der
Vleuten zag zijn eigen sportloopbaan in een
stroomversnelling komen dankzij Verdi en de
veelbelovende combinatie is nu opgenomen
in het Olympische kader.

gekeurde springhengsten”, vertelt Hamoen.
Hoewel Verdi van nature een wat laatrijp
paard is, iets wat vaak het geval is met
nakomelingen van Quidam de Revel, heeft
hij zich vanaf het begin af aan in the picture
gesprongen. Hij won de hengstencompetitie
in de klasse L als vier-/vijfjarige en als vijfjarige eindigde hij als zevende op het Wereldkampioenschap in Lanaken. Als zesjarige
won hij de finalewedstrijd van de VION-Cup
en als zevenjarige sprong hij, onder Eric van
der Vleuten, op uitstekende wijze naar de
titel van de VION-Cup. Nog datzelfde jaar
debuteerde hij op Grand Prix-niveau en als
achtjarige zette hij zijn prestaties verder
voort op het hoogste niveau. Tot zijn beste
resultaten behoren onder meer de derde
plaats in de Grote Prijs van Geesteren als
achtjarige, de tweede plek in de Wereldbekerwedstrijd van Helsinki, de derde plek in

Het vertrouwen dat de Nederlandse fokkers
vanaf het begin af aan hebben gehad in
Verdi, lijkt hij volledig waar te maken. Met
name met zijn dochters valt hij heel positief
op. Ze scoren hoog op de keuringen en
aanlegtesten. Ook in de jonge paardenwedstrijden springen de Verdi’s zich meer
en meer in de kijker. Zijn oudste nakomelingen zijn zes jaar en een aantal heeft al
internationale ervaring opgedaan. “Vooralsnog lijkt Verdi bij de merries meer zijn stempel te drukken dan bij de hengsten”, is
Hamoen van mening. “De merries hebben
veelal wat meer bloed en vallen op met hun
goede reflexen op de sprong. Zijn zonen
zijn wat wisselender. We hebben er al wel
een aantal aangewezen voor het verrichtingsonderzoek maar hebben er nog geen
kunnen goedkeuren.” Mede-eigenaar Nijhof
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Op vierjarige leeftijd is Verdi in training gekomen bij Eric en Maikel van der Vleuten.
Onder laatstgenoemde schittert hij op Grand
Prix-niveau en zal hij deelnemen aan de
Wereldbekerfinale in ‘s Hertogenbosch.
Verdi heeft jaar in, jaar uit laten zien tot de
top van zijn jaargang te behoren. Hij is een
schitterend voorbeeld van een hengst die
zich ongekend positief heeft ontwikkeld in
de sport en dat altijd op onnavolgbare wijze
heeft weten te combineren met een druk
schema als dekhengst. Sinds begin 2011 is
Stal van der Vleuten voor één-vierde deel
eigenaar van Verdi, een zelfde deel staat op
naam van Kees van den Oetelaar en Team
Nijhof is nog altijd voor de helft eigenaar.
“Verdi is uitstekend gemanaged en heeft alle
kansen heel goed benut. Hij behoort inmiddels tot de best presterende KWPN-goed-

Ook op de keuringen doen Verdi-nakomelingen het goed, zo won deze Cilanta de
CK-titel van Overijssel in 2010.
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De vierjarigenrubriek op NIC Assen kwam afgelopen jaar op naam van Calanta
(v.Verdi) onder Henri Stegeman.
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rubriek op het CSI Twente in Geesteren.
Zoon Cerdi (mv.Cavalier) won onder Sander
Geerink de voorselectiewedstrijd van de
GMB jonge paardencompetitie in LaagSoeren en in de Pavo Hengstencompetitie
in België scoort Bart Bomeré momenteel
goed met Caspar (Verdi x G.Ramiro Z) bij
de vijfjarigen.

Aanlegtesten
Ook in de aanlegtesten doen de Verdinakomelingen goede zaken. Bij de eerste
IBOP van 2012 behaalde Verdi’s dochter
Coline (mv.Garanco) een topscore van 85,5
punten in Luttenberg. Zo kreeg ze een 9
voor haar uitstekende springtechniek en
overtuigde ze rondom als springpaard. Uit
dezelfde jaargang komt de IBOP-topper
Charlotte (mv.Kalusha), die met 86 punten
in Warga slaagde. Eerder schitterde deze
merrie al op het keuringsterrein, zo werd ze
tweede op de Centrale Keuring van Tolbert
en werd ze uitgenodigd voor de Nationale
Merriekeuring. In de IBOP kreeg ze negens
voor de techniek en de aanleg als springpaard. Met 80 punten maakte ook de
Verdi-dochter Diamante (mv.Numero Uno)
goede sier op de IBOP. Tot de betere
geteste dochters behoort ook Daloma (uit
de Grand Prix-merrie Paloma v.Ferro), die
slaagde met 77,5 punten voor de IBOP.
Ook op het keuringsterrein gooien Verdidochters hoge ogen. Op de Centrale
Keuring van Noord-Holland werd in 2011
de Verdi-dochter Belusha HJB (mv.
Corland) verkozen tot beste springmerrie
bij de vier- tot en met zevenjarigen. In
datzelfde jaar werd in Zeeland de Verdidochter Donna Corra (mv.Hugo) gehuldigd
tot kampioene van de springmerries op de

Centrale Keuring en kreeg ze als enige
merrie een uitnodiging voor de NMK. In
2010 won Cilanta (mv.Epilot) de titel bij de
driejarigen op de CK van Overijssel. “De
Verdi-dochters zijn vrij uniform. Ze zijn
veelal bruin van kleur met weinig aftekeningen en hebben veel bloedopdruk en een
atletisch model. Dat tezamen met hun
patente springkwaliteiten zorgt ervoor dat
ze het goed doen op de keuringen en
aanlegtesten”, besluit Hamoen.

Toekomst
Verdi lijkt het beste te passen bij merries die
zelf een scheutje bloed hebben en niet te
neerwaarts in hun romprichting zijn. “Tot nu
toe hebben wij de beste Verdi’s gezien uit
merries met bloed, die zelf niet te klein zijn.
Zo vanaf 1.63m/1.64m is ideaal voor Verdi”,
weet Nijhof. “Ze moeten niet te klein en niet
te koud zijn. Daarmee is Verdi wellicht geen
hengst die bij íedere merrie past maar bij
een juiste combinatie kan hij een heel goed
springpaard brengen, daar zijn we van overtuigd!” Voorzichtig wordt er al uitgekeken
naar de Olympische Spelen in Londen.
“Verdi is heel constant in zijn prestaties en is
al meerdere malen van betekenis geweest
voor het Nederlandse team. Na de Wereldbekerfinale mag hij het wat rustiger aan
doen en het vervolg van het wedstrijdseizoen zal in overleg gebeuren met bondscoach Rob Ehrens. Natuurlijk kijken we met
een schuin oog naar Londen, maar dat is
nog een lange weg en Verdi is met zijn tien
jaar nog jong zat. We hopen dat we zowel
met de sport als de fokkerij nog vele jaren
met hem vooruit kunnen, want op beide
fronten maakt Verdi de hoge verwachtingen waar”, aldus Henk Nijhof.
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erkent dat de merries in eerste instantie wat
meer bloed en kwaliteit lijken te hebben.
“Maar zijn oudste nakomelingen groeien er
wel steeds meer in. Verdi was zelf ook een
paard die de tijd nodig heeft gehad,
ondanks dat hij altijd wel goed gepresteerd
heeft. De oudste mannelijke nakomelingen
springen nu beter dan dat ze als driejarige
deden en dat geeft ons veel hoop voor de
toekomst.” Zo sprongen afgelopen jaar op
het Wereldkampioenschap in Lanaken twee
Verdi-producten mee in de finale. Beide in
eigendom van Stal Eurocommerce en voor
topprijzen aangeschaft op de Expo Talent
Sale in Hengelo. Deze Eurocommerce New
York (voorheen Bon Ami-O, mv.Watzmann)
en Eurocommerce Melbourne (voorheen
Back Home HS, mv.Zeus) sprongen beide
foutloos in het basisparcours in de finale
onder Leon Kuypers en worden nu verder
opgeleid voor de sport. Ook een veilingtopper was Bailey (mv.Lauriston) die via de
Dutch Sport Horse Sales werd verkocht.
Piet Raymakers lijkt een goed toekomstpaard te hebben in Van Schijndel’s Balderas (mv.Voltaire), waarmee hij onder meer
bovenaan eindigde in de Youngster Tour op
het CSI2* in Wiener Neustadt. Onder Kristian Houwen valt Bibi-Sijgje elite (mv.Heartbreaker) positief op, zo etaleerde ze afgelopen jaar haar extra kwaliteiten in de VIONCup, waar ze de halve finale wist te winnen.
Eerder maakte de patente Bibi-Sijgje al een
goede indruk in de merrietest, waarvoor ze
79,5 punten behaalde. Uit de C-jaargang
vallen ook een heel stel paarden positief op
in de sport, zo won Calanta (mv.Wellington)
de vierjarigenrubriek van NIC Assen. Eerder
viel deze door Henri Stegeman gereden
Verdi-nazaat al op tijdens dezelfde leeftijds-

Coline (v.Verdi) liet in de IBOP in Luttenberg dit jaar zien veel verstand van springen
te hebben en dat werd beloond met een fraaie score van 85,5 punten.

Met 80 punten maakte ook de Verdi-dochter Diamante (mv.Numero Uno) goede sier
op de IBOP.
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