KWPN-hengsten

• tekst : Jenneke Smit
• foto’s : Dirk Caremans

W-jaargang aan begin
internationale carrière
Helft van de hengsten aan de start op
WK in Lanaken
De twaalf goedgekeurde springhengsten uit de jaargang van 2003 staan aan het begin van hun carrière in de
internationale sport. De eerste resultaten lijken veelbelovend. Zo sprong Wizzerd (v.Indoctro) zich in Bratislava
dit jaar al in de prijzen in een 1.50m-parcours, plaatsten Wembley (v.Cassini I) en Wittinger VDL (v.Indoctro)
zich al in meerdere 1.45m-parcoursen en neemt een heel stel hengsten deel aan de Youngster Tours op
concoursen in het binnen- en buitenland. Na de U- en de V-jaargang lijkt ook de W-jaargang er eentje waarvan
de hengsten uitblinken met hun sportaanleg.

Krachtpatser Wittinger VDL (v.Indoctro) maakt iedere keer weer indruk met zijn imponerende springkwaliteiten en dito galoppade. Met Jur Vrieling presteert hij op
1.45m-niveau.
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De resultaten liegen er niet om. Van de
twaalf hengsten presteren er elf op
1.35m-niveau of hoger en daarmee liggen
ze uitstekend op schema. De overtuigende
hengstenkeuringskampioen van 2006,
L’Esprit (Lupicor uit Hera-O keur v.Landgraf
I, fokker S.J. de Bruijn uit Wouwse Plantage)
kampte helaas lange tijd met een blessure,
waardoor hij pas sinds kort weer in de sport
op 1.30m-niveau wordt uitgebracht. Ook dit
jaar bleek in Den Bosch de W-jaargang een
sterke te zijn. De GMB Hengstencompetitie
in de klasse Z stond garant voor prachtige
sport. De competitie werd gewonnen door
Wittinger VDL, gevolgd door Wizzerd en
Whistler.

Als driejarige
Acht hengsten werden als driejarige ingeschreven in het KWPN-stamboek. De hoogste punten gingen naar Wittinger VDL
(Indoctro uit Irusa keur pref v.Nimmerdor,
fokker A.J. Hazenberg uit Opende), die een
9 voor de aanleg als springpaard kreeg.
Ook voor het vermogen liet hij een 9 noteren en zijn totaalscore bedroeg 85,5 punten.
Hengstenkeuringscommissielid Pieter
Kersten heeft hem nog helder voor de
geest. “Wittinger viel echt op met zijn goede
galoppade waarin hij zeer veel afdruk,
kracht en achterbeengebruik had. Dat liet hij
ook bij het springen zien. Hij sprong snel
van de vloer en vertoonde veel macht. In
het begin had hij iets moeite met de aanleuning, maar hij ontwikkelde zich heel positief.
Wittinger toonde zich als een heel kwaliteitsvol springpaard met een uitgesproken
goede galoppade.” Dit jaar was hij succesvol in de VION-Cup, waar hij in de eindstand zevende werd en zich daarmee kwalificeerde voor het WK in Lanaken. Met Jur
Vrieling heeft hij al meerdere internationale
successen geboekt en hij lijkt alles in huis te
hebben voor het hoogste werk. Twee hengsten slaagden met een 8.5 voor de aanleg
als springpaard. Eén daarvan is Whitesnake
(Cavalier uit Moglichkeit ster v.Corofino I,
fokker J. van Kooten BV uit Montfoort). Voor
het vermogen kreeg hij zelfs een 9. “Het is
een grootramige, zeer royaal ontwikkelde
hengst. Ondanks zijn formaat en jonge leeftijd pakte hij het werk in het onderzoek heel
goed op. Hij was toen al opvallend patent
en sprong heel vlug van de grond. Ook bij
een simpel balkje op de grond toonde
Whitesnake al veel afdruk en reactie.” Met
jeugdruiter Kristian Houwen presteert de

schimmelhengst verdienstelijk in de sport
en overtuigt hij keer op keer met zijn grote
kwaliteiten. Vader Jos Houwen is enthousiast over het talent van de hengst. “Whitesnake is een abnormaal goed paard. Toen
hij nog wat jonger was speelde zijn grote
lichaam hem nog wat parten, maar nu is hij
helemaal klaar voor het hogere werk. Hij
springt alles echt met twee vingers in de
neus en heeft voor zo’n groot paard zoveel
reflexen! We hopen dat Kristian hem nog
een tijd mag blijven rijden, want er bestaat
steeds meer belangstelling voor hem op
concours”, vertelt hij over de hengst van
Reinie Tewis. Zoon Kristian rijdt hem met
succes op 1.35/1.40m-niveau en bij de
young riders. “Het was jammer dat ze op de
eerste dag van de VION-Cup een tijdfoutje
maakten, want daardoor waren ze de rest
van het kampioenschap kansloos. Whitesnake sprong weer fantastisch!” Ook de
uiterst patente Indoctro-zoon Wizzerd
(Indoctro uit S-Maywies keur sport(spr)
v.Corland, fokker Combinatie Wessels &
Vetker uit Wierden) slaagde met een 8.5
voor de aanleg als springpaard. In Den
Bosch bezette hij de derde plek in de
kampioenskeuring. “Een hengst met een
mooi sportmodel en een patente galoppade. Wizzerd sprong in het onderzoek altijd
met een mooie techniek en presteerde heel

Onder Hanno Ellermann sprong Wizzerd (v.Indoctro) in
Bratislava zijn eerste 1.50m-parcours foutloos rond.
Het duo heeft zich via de VION-Cup gekwalificeerd
voor Lanaken.

Wittinger VDL lijkt alles in huis te hebben
Eén van de best presterende paarden uit de W-jaargang van dit moment is de KWPN-goedgekeurde
hengst Wittinger VDL (v.Indoctro). Onder Jur Vrieling presteert het fokproduct van Anne-Jan Hazenberg in het internationale 1.40/1.45m-niveau. Begin dit jaar won hij al de GMB Hengstencompetitie
klasse Z. De familie Van de Lageweg schafte hem aan als veulen. “Hij sprak ons direct aan. Het was
een heel stoer veulen en toen al een echte krachtpatser”, vertelt Wiebe Yde van de Lageweg. “In de
sport ontwikkelt hij zich ontzettend goed. Hij is al meerdere malen met Jur mee naar buitenlandse
concoursen geweest. Hij springt met zoveel gemak over die 1.40m- en 1.45m-parcoursen en ik denk
dat het echt een paard is voor het hoogste niveau. Hij springt met zoveel lef, afdruk en vermogen!”
Zo sprong Wittinger VDL in juli dit jaar al naar de zesde plek in de Platin Tour-finale (1.45m) in het
Oostenrijkse Wiener Neustadt. Ook in de 1.40m-parcoursen ging de hengst foutloos rond en sprong
hij zich in de prijzen. In de VION-Cup ging hij na de twee kwalificatierondes fier aan de leiding, maar
een zeldzaam foutje in de finale bracht hem op de zevende plek. Wel maakte hij weer bijzonder veel
indruk met zijn excellente galoppade, die zich kenmerkt door zeer veel afdruk en zijn extra springkwaliteiten. “Wittinger heeft het nu een paar weken wat rustiger aan mogen doen, zodat hij goed
voorbereid kan worden op het Wereldkampioenschap in Lanaken.” Ook zijn oudste nakomelingen
vallen op, zo is uit zijn eerste kleine jaargang zoon Chapeau Valiere (mv.Marlon) goedgekeurd. In het
voorjaarsonderzoek behaalde hij de hoogste punten (84) bij de springhengsten. Uit dezelfde jaargang
komt de NMK-merrie Ceci-Tahnee O.A. (mv.Narcos II), die kampioene werd op de Centrale Keuring
van Flevoland. Bovendien deed dochter Capardie (mv.Kannan) goede zaken in de merrietest, waar ze
met 79 punten slaagde. “In het type zijn ze soms nog wat wisselend, maar ze vallen allemaal op met
hun afdruk en goede galoppade. Bij het springen laten ze veel vermogen zien, dus tot nu toe zijn we
super tevreden”, is Wiebe Yde terecht enthousiast.

IDS19 • 23 september 2010

IDS19_W-Jaargang.indd 7

7

20-09-2010 15:04:51

De drie zevenjarigen van Team Nijhof
Tot begin dit jaar had Team Nijhof vier zevenjarige hengsten in het bezit. De Stakkato-zoon Wallenberg werd in februari verkocht aan Stal van der Vleuten en
Stoeterij Duyselshof. Warrant (v.Numero Uno), Wizzerd (v.Indoctro) en Spartacus (v.Stakkato) maken deel uit van het huidige hengstenbestand. “Spartacus
hebben we als veulen gekocht en hij heeft eerst een paar jaar in Estland gedekt. We hebben hem pas vorig jaar voorgesteld bij het KWPN en de commissie
heeft een aantal nakomelingen in Estland bekeken”, vertelt Jeanette Nijhof. “In het voorjaar is Spartacus met topcijfers ingeschreven. Warrant hebben we als
vierjarige gekocht, net na het voltooien van het verrichtingsonderzoek en Wizzerd kochten we toen hij vijf was.” Warrant wordt gereden door Eric van der
Vleuten, terwijl Hanno Ellermann Wizzerd en Spartacus onder zijn hoede heeft. “Warrant loopt internationaal bij de jonge paarden. De kwalificatierondes
staan dan op 1.35m en de finale wordt vaak op 1.40m verreden. Wizzerd heeft met Hanno in Bratislava foutloos zijn eerste 1.50m-parcours gesprongen en
zat daar zelfs nog in de prijzen. Ook hij loopt vaak de internationale jonge paardenproeven en dat geldt ook voor Spartacus. Met beide hengsten gaat Hanno
naar Lanaken. Van alle drie hengsten hebben we hoge verwachtingen, bij leven en welzijn zijn het paarden voor het hoogste niveau. Zeker bij Warrant en
Spartacus zie je dat ze de parcoursen met twee vingers in de neus springen, die hebben zoveel vermogen! Bij Wizzerd zie je dat in eerste instantie wat
minder, maar elke keer als het tien centimeter hoger wordt gaat hij weer beter springen en doet hij het ook met gemak. Waar het eindigt weet je nooit, maar
we hebben er vertrouwen in!” Van Warrant worden dit jaar de eerste zonen op de eerste bezichtiging verwacht. Wizzerd dekte in het begin geen grote
aantallen, zijn oudste nakomelingen zijn drie jaar. De eerste KWPN-jaargang van Spartacus wordt in 2011 verwacht.

constant. Hij toonde zich als een heel
compleet springpaard”, licht Kersten toe.
Dit jaar won hij onder meer de internationale
rubriek voor zevenjarigen in Talinn, werd hij
zesde in het 1.50m in Bratislava en werd hij
tiende in de VION-Cup. Onder Hanno Ellermann zal de hengst deelnemen aan het WK
in Lanaken.

Veel aanleg

De Holland-zoon Whistler sprong onder Hester Klompmaker dit jaar mee in de finale van de VION-Cup en dat
deed hij met veel gemak, afdruk en vermogen.

Sinds begin dit jaar rijdt topruiter Eric van der Vleuten de Numero Uno-zoon Warrant en hij heeft er veel
verwachtingen van.
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Drie hengsten slaagden op driejarige leeftijd
met een 8 voor de aanleg als springpaard.
Zij presteren nu allemaal op 1.35-niveau. Dit
jaar nam Whistler (Holland uit Saloma ster
v.Iroko, fokker S. van Dellen uit Opende)
succesvol deel aan de VION-Cup en plaatste hij zich voor de finale, waarmee hij zijn
eerste 1.40m-parcoursen heeft gesprongen.
In de GMB Hengstencompetitie klasse Z
won hij de wedstrijd in Deurne en pakte hij
in de gehele competitie een knappe derde
plaats. Een jaar eerder bemachtigde hij ook
al de derde plaats in de competitie klasse
M. Onder het zadel van Hester Klompmaker
valt Whistler op met zijn sterke galoppade
en extra springvermogen, en dat waren ook
duidelijke kenmerken van de hengst uit de
Loma-stam op driejarige leeftijd in het
onderzoek. “Whister is een hengst met hele
sterke verbindingen in zijn lichaam, maar
deed daarbij toen iets klassiek aan. Hij
sprong met veel macht en kwaliteit. Ook
met zijn zeer goede sprongafloop maakte
hij indruk.” Dit jaar worden de eerste zonen
van hem verwacht op de eerste bezichtiging. Ook goede zaken in het verrichtingsonderzoek deed Whitaker (Clinton uit Odette C v.Indoctro, fokker Stoeterij Aldenbergh
uit Zeeland). “Een heel mooi gemodelleerde
hengst die zich fijn liet rijden. Hij had veel
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Dit jaar werd de Stakkato-zoon Spartacus met topcijfers ingeschreven voor de dekdienst. Met Hanno
Ellermann zal hij deelnemen aan het WK in Lanaken.

Whitesnake (v.Cavalier) etaleert onder Kristian
Houwen keer op keer zijn grote kwaliteiten. De
combinatie van goede reflexen en veel vermogen
maken hem een heel compleet springpaard.

Gerco Schröder start
Canturano (v.Canturo), hier
onder Tom Brinkman, in de
internationale springproeven voor zevenjarigen
en verwacht er veel van.

Canturano en Singapore bij Eurocommerce
Stal Eurocommerce heeft twee zevenjarige KWPN-goedgekeurde hengsten in het bezit. Canturano
(v.Canturo) en Singapore (v.Acorado I). “Beide hengsten hebben we in Duitsland gekocht. Canturano als
anderhalfjarige en Singapore op vierjarige leeftijd. Toen Canturano drie was heeft hij in Holstein zijn verrichtingsonderzoek gelopen en dat sloot hij winnend af. Daarna hebben we hem naar Nederland gehaald en
met succes voorgesteld bij het KWPN”, vertelt Robert Dijkhuis, die bij Stal Eurocommerce verantwoordelijk
is voor de hengstenhouderij. “Singapore was als vierjarige al gekeurd bij een Duits stamboek, maar had
nog niet gedekt. We hebben hem direct voorgesteld bij het KWPN en hij is als vijfjarige goedgekeurd.”
Beide hengsten worden gereden door topruiter Gerco Schröder. “Gerco is razend enthousiast over beide
hengsten, hij heeft er grote verwachtingen van. Hij neemt ze nu regelmatig mee naar het buitenland, zodat
ze daar deel kunnen nemen aan de internationale proeven voor zevenjarigen. Ze zijn bijna acht jaar en dat
is altijd een belangrijk jaar in de sport. Wij vinden de sport dan ook belangrijker dan de dekkerij. Ze gaan nu
al veel mee om ervaring op te doen.” Bij Stal Eurocommerce hebben ze ook diverse nakomelingen van
beide hengsten. “Wat opvalt aan de nafok van Canturano is dat hij bijzonder uniform fokt. Als je door de
opfokstal loopt, pik je de Canturano’s er zo uit. Ze hebben allemaal veel ras, bloed en kunnen lekker
bewegen. Dit jaar komen zijn eerste zonen op de hengstenkeuring en daar kijken wij naar uit. Van Singapore zijn de eerste veulens vorig jaar geboren, daar hebben we ook veel verwachtingen van.”

balans in galop en sprong heel constant
met veel techniek en lichaamsgebruik. Echt
een hele fijne en meewerkende Clinton.” Dit
jaar sprong hij zich in de prijzen in de
Youngster Tour (1.35m) in Zuidlaren, maar
momenteel houdt een blessure hem uit de
sport. De derde hengst met een 8 voor de
aanleg als springpaard is Wallenberg (Stakkato uit Asulina v.Libero H). Met Eric van der
Vleuten zal de hengst dit jaar deelnemen
aan het WK in Lanaken. “In het verrichtingsonderzoek liet Wallenberg steeds een hele
positieve ontwikkeling zien, ook bij het
springen. Hij sprong toen al met heel veel
macht en liet daarbij veel vermogen zien.”
Voorheen maakte de patente schimmelhengst onder het zadel van Peter Geerink
veel indruk in de springring. Zo won het duo
de GMB Hengstencompetitie klasse M in
2009 en aan het einde van dat jaar het
hengstenspringen van Euregio Indoor Denekamp klasse Z-ZZ. Ook zijn eerste internationale ervaringen deed Wallenberg op met
Geerink.

Brede kwaliteit
Hengstenkeuringskampioen L’Esprit (v.Lupicor) kon worden ingeschreven met een 7.5
voor de aanleg als springpaard. In het
verrichtingsverslag wordt hij omschreven
als een soms wat eigenzinnige hengst die
zich ruim voldoende laat bewerken. Het
springen deed hij met goede reflexen, voorzichtigheid en veel vermogen. Daarbij gaf hij
zijn ruiters een ruim voldoende gevoel. Op
de hengstenkeuring deed L’Esprit afgelopen
seizoen goede zaken met zijn zonen. Maar
liefst vijf werden uitgenodigd voor de tweede bezichtiging in Den Bosch. Sinds kort
presteert de hengst zelf ook weer in de
sport. “L’Esprit kampte lange tijd met een
breuk in zijn schoft en dat heeft hem langdurig uit de sport gehouden. Onlangs is hij
weer met succes op concours geweest met
Caroline Müller, in het Duitse Vosswinkel
was hij alle dagen foutloos in het 1.30m”,
vertelt Koen Brinkman van Hengstenhouderij De Wiemselbach. Ook Wembley (Cassini I
uit Gesa v.Lucky Lionell) kreeg voor de
aanleg als springpaard een 7,5. “Een
compacte Cassini-zoon die top te rijden
was. Hij galoppeerde lichtvoetig en had op
de sprong telkens een hele mooie techniek. Het hele onderzoek werd hij door de
ruiters geroemd om zijn geweldige
meewerkende karakter”, vertelt Pieter
Kersten. Inmiddels is de hengst verkocht.
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Eric van der Vleuten content met Warrant
en Wallenberg
Topruiter Eric van der Vleuten heeft sinds begin dit jaar de beschikking over twee zevenjarige KWPNhengsten. “Maikel reed Warrant eerst, maar ruim een half jaar geleden heb ik hem overgenomen. Het
is een heel voorzichtige hengst en hij heeft er veel in. Hij galoppeert heel goed en ik heb veel
verwachtingen van hem. Ik probeer met Warrant deel te nemen aan het WK in Lanaken, maar op dit
moment is dat nog niet helemaal zeker.” Begin dit jaar werd Wallenberg (v.Stakkato) door Team Nijhof
verkocht aan Stoeterij Duyselshof en Stal van der Vleuten. Na een klinkende overwinning in de finale
van de GMB Hengstencompetitie klasse Z dit jaar, bleef de schimmelhengst enige tijd uit de sport
vanwege een hoefscheur, maar dit is weer volledig hersteld. “Wallenberg is ook een hele fijne hengst.
Hij heeft een goed meewerkend karakter en ik verwacht dat hij een dikke proef kan gaan lopen
straks. Hij springt nu internationaal bij de jonge paarden en pakt alles heel goed op”, aldus Vleut Sr.

“Wembley hebben we vorig jaar zomer
verkocht naar de Tsjechische amazone
Emma Augier de Moussac. Zij trainde bij
Jeroen Dubbeldam”, vertelt hengstenhouder Joop van Uytert. “De reden van
verkoop is dat hij maar weinig gebruikt
werd door de fokkers en we konden hem
goed verkopen. Het is een heel goed
springpaard met heel veel instelling. Aniek
Diks reed hem voor ons in het Z, voordat
hij verkocht werd. Wembley presteert nu in
het 1.40/1.45m met Emma.” Op het internationale concours in Vosswinkel (D.)
afgelopen maand plaatste Wembley zich
in het 1.45m.

Vierjarigen

De zevenjarige Acorado I-zoon Singapore is één van de toekomsttalenten van Gerco Schröder, die ermee internationaal bij de jonge paarden springt.

De vorig jaar verkochte hengst Wembley (v.Cassini I), hier nog onder het zadel van Aniek Diks, presteert nu
onder Emma Augier de Moussac succesvol in het 1.45m.

10

Twee hengsten kregen hun goedkeuring
op vierjarige leeftijd. Hun oudste nakomelingen worden dit jaar op de eerste bezichtiging verwacht. Met een 8.5 voor de
aanleg als springpaard en voor het vermogen zelfs een 9.5, slaagde Warrant (Numero Uno uit Karanta keur pref prest
v.Nimmerdor, fokker G. Reuls uit Panningen). “Een zeer interessant gefokte hengst
die we als vierjarige hebben gekeurd. Het
is een grootramige Numero Uno-zoon met
een grote galop. Hij liet zich goed bewerken en gaf blijk van veel vermogen en
macht. Hij deed alles met veel gemak en
presteerde heel constant in het onderzoek.” Onder Maikel van der Vleuten leverde de hengst al een aantal aansprekende
resultaten, maar begin dit jaar gaf hij de
teugels van Warrant over aan vader Eric.
Als vijfjarige bezette Warrant met Maikel
de negende plek op het WK in Lanaken.
Eurocommerce Canturano (Canturo uit
Madonna IV v.Coriano, fokker J. Strauss
uit Sarzbuettel (D.)) werd in het voorjaar
van 2007 ingeschreven met een 8.5 voor
de aanleg en een 9 voor het vermogen.
Nadat hij als driejarige de Duitse Hengstleistungsprüfung in Adelheidsdorf winnend
had afgesloten, deed hij ook bij het KWPN
goede zaken in het verrichtingsonderzoek.
Pieter Kersten: “Canturano is een heel
compleet springpaard. In het onderzoek
liet hij zich fijn rijden en had hij veel balans
in galop. Bij het springen maakte Canturano indruk met zijn goede techniek en
lichaamsgebruik. Kortom, een heel patent
springpaard die zich gemakkelijk liet
bewerken.” Bij Stal Eurocommerce is
Canturano één van de toekomsttalenten
voor topruiter Gerco Schröder.
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Cijferlijsten W-jaargang
Naam hengst stap draf houding&balans galop
reflexen
techniek vermogen
instelling
rijbaarheid/
aanleg
									
bewerkbaarheid
Wizzerd
7
7,5
7
8,5
8,5
8
8,5
8
7,5
8,5
Wembley
6
6,5
7
7
8
8
7
7,5
7,5
7,5
Wittinger VDL 7
7,5
8
9
8,5
8,5
9
8
7,5
9
Whistler
6,5 7
7,5
8
7,5
8
8,5
8,5
8
8
Whitesnake
7
7,5
8
8,5
7,5
7,5
9
7
8
8,5
Wallenberg
6,5 7
7
7,5
8
8
8,5
8
7,5
8
Warrant
7
7
8
8,5
8
7,5
9,5
8,5
8
8,5
Whitaker
7,5 6
7,5
8,5
7,5
8
8,5
8
8
8
L’ Esprit
6
6,5
7
8
8
7
8
7
6,5
7,5
Canturano
7
7
7,5
8,5
8,5
8
9
8,5
8
8,5
											
stap draf houding&balans galop reflexen techniek vermogen rijbaarheid/instelling
aanleg
Spartacus
6,5 7
7
8
9
8,5
9
8,5
9		
Singapore
7
7
8,5
8,5
8
9
9
9
8,5		

Verkort onderzoek

Aangewezen

Stal Eurocommerce bezit ook Singapore
(Acorado I uit F-Cora v.Cantus, fokker
F. Schneiders uit Sint-Vith (B.)), die in het
voorjaar van 2008 als vijfjarige werd goedgekeurd met een 8.5 voor de aanleg als
springpaard. Voor de techniek, het vermogen en rijdbaarheid & instelling liet hij zelfs
negens noteren na zijn verkorte onderzoek. “Eurocommerce Singapore is een
hengst met een royaal sportmodel en veel
lengte. Bij het springen viel hij op met zijn
gemak, goede techniek en lichaamsgebruik en veel vermogen. Hij sprong altijd
op dezelfde manier.” Ook rondom deze
hengst zijn de verwachtingen hooggespannen en krijgt de sport de hoogste
prioriteit. Dit voorjaar kreeg ook de zevenjarige Spartacus (Stakkato uit Galina
v.Grannus) zijn dekbevret. Hij deed dat
met veel overtuiging en kreeg een 9 voor
de aanleg, de reflexen en het vermogen.
Onder Hanno Ellermann gooide de hengst
eerder al hoge ogen in de hengstencompetitie en zal hij deze maand deelnemen
aan het WK in Lanaken. De hengstenkeuringscommissie toonde zich zeer content
over de hengst. “Spartacus is een hengst
waarvan je in eerste instantie opschrijft dat
hij wat neerwaarts gebouwd is, maar in
het onderzoek bleek dat hij dat gevoel niet
gaf aan zijn ruiters. Hij galoppeert met veel
balans en laat zich goed bewerken. Spartacus springt met een zeer goed lichaamsgebruik en zeer veel vermogen en heeft
een prettig karakter”, aldus Pieter Kersten.

Onder de aangewezen hengsten uit 2003
bevinden zich twee hengsten die het
verrichtingsonderzoek destijds niet met
succes wisten af te leggen, maar die later
via de VION-Cup opnieuw de aangewezen
status wisten te bemachtigen. Vorig jaar
werd Wietvot (Guidam uit Ivory v.Wolfgang,
fokkers dhr. Balisky en J.W. Greve uit
Haaksbergen) aangewezen na zijn goede
prestaties in het kampioenschap voor
zesjarigen. Wietvot is goedgekeurd bij
Studbook Zangersheide en daardoor waren
er diverse nakomelingen van hem. Wietvot
werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek onder voorbehoud van deelname
aan de hengstencompetitie en het tonen

totaal
82,5
75,5
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van een collectie nakomelingen. Vanwege
de tegenvallende veulenrapportage werd
Wietvot niet definitief aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek.
Onder Steven Veldhuis maakte hij dit jaar
opnieuw indruk met zijn kwaliteiten als
sportpaard en nam hij deel aan de finale
van de VION-Cup voor zevenjarigen. Via
hetzelfde selectiesysteem kon dit jaar de
opvallende schimmelhengst Whispering
Hope (Indorado uit Halita sport-(spr)
v.Ahorn, fokker A. van Loon uit Lunteren)
opnieuw aangewezen worden. Met Willem
Greve zal hij deze maand aan de start
verschijnen op het WK in Lanaken en in
het najaar wordt hij verwacht voor het
verkorte onderzoek.

“Ik verwacht dat deze hengst straks een dikke proef kan gaan lopen”, voorspelt Eric van der Vleuten de
toekomst van Wallenberg (v.Stakkato).
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