KWPN-hengsten
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Waardevolle genen en
kwaliteiten verenigd in
W-jaargang
Als laatste in deze serie over de sportsuccessen van de KWPN-goedgekeurde hengsten, zijn de zevenjarige
dressuurhengsten aan de beurt. De hengsten uit de W-jaargang hebben zich al meerdere malen in de
schijnwerper gelopen, zo leverde Westpoint (v.Jazz) al de grandioze prestatie om Wereldkampioen te worden, is
Wynton (v.Jazz) momenteel onverslaanbaar in het ZZ-zwaar en hebben ook Winningmood (v.Prado), Westenwind
(v.Flemmingh) en Wonderboy (v.Ramon) reeds met succes de overstap naar de nationale sport gemaakt.

Jacob Melissen

Opnieuw een jaargang met veel potentie!

Na het winnen van de Wereldtitel in Verden onder Emmelie Scholtens werd Westpoint gehuldigd in Ermelo (foto). Zijn nieuwe amazone Kirsten Beckers heeft zeer veel
verwachtingen van Broere Westpoint voor het hoogste niveau.
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Waanzinnige
Wynton blijft maar
presteren

Dirk Caremans

Toptalent Wynton (v.Jazz) is veruit één van de best presterende paarden van zijn leeftijd. Onder Madeleine
Witte-Vrees scoort hij zeer opvallend in het ZZ-Zwaar.

Tot op heden zijn er negen dressuurhengsten uit 2003 goedgekeurd bij het KWPN.
Tot kampioen in Den Bosch werd de
Rousseau-zoon Wamberto (mv.Voltaire)
uitgeroepen, maar deze hengst bleek een
lichte vorm van cornage te hebben waardoor het selectietraject voor hem stopte.
Tweede in Den Bosch werd blikvanger
Westpoint (v.Jazz). Ook de als vijfde
geëindigde hengst Westenwind (v.Flemmingh) kreeg het felbegeerde dekbevret.
Twee hengsten uit deze jaargang, te
weten Winningmood (v.Prado) en Lord
Leatherdale (v.Lord Loxley), hebben al
een gekeurde zoon.

Jazz-zonen
Tot op heden zijn het twee Jazz-zonen die
beeldbepalend zijn voor de W-jaargang.
De enige hengst die niet op driejarige leeftijd is gekeurd, is toptalent Wynton (Jazz
uit Acacia prok v.Matador II, fokker J.M.
Jansen uit Joppe). In 2007 werd hij goedgekeurd met een 9 voor zijn aanleg als
dressuurpaard. “Als driejarige strandde

Wynton in de tweede bezichtiging. Hij was
haast overactief in het achterbeengebruik.
We waren wel heel benieuwd hoe hij het
onder het zadel ging doen en dat hebben
we ook tegen de eigenaar gezegd. Het
was ook in het belang van de hengst zelf
om hem niet als driejarige al aan te
wijzen”, licht Arie Hamoen, voorzitter van
de hengstenkeuringscommissie, toe. Als
vierjarige volgde wel vlot de aanwijzing
voor het verrichtingsonderzoek en daar
presteerde hij vervolgens heel overtuigend. “Wynton viel op met zijn goede
basisgangen, veel bereidheid tot werken
en zeer veel aanleg als dressuurpaard. In
de fokkerij lijkt hij het best aangepaard te
kunnen worden met langgelijnde merries.”
Momenteel is Wynton de best presterende
hengst van zijn jaargang. Onder Madeleine
Witte-Vrees scoort hij uitzonderlijk in het
ZZ-zwaar, met percentages van ruim
boven de 70. Onlangs won hij het
ZZ-zwaar tijdens Geldrop Hippique met
een percentage van 74. Eerder won hij al
drie jaar op rij de GMB hengstencompeti-

Wat Wynton (v.Jazz) in zijn carrière al heeft
gewonnen, is uitzonderlijk. Driemaal won hij
de GMB hengstencompetitie, als vijfjarige
schreef hij de Pavo Cup op zijn naam en dit
jaar werd hij Nederlands kampioen in het
ZZ-Licht. Het zijn slechts enkele highlights
van de erelijst van Wynton. Voor amazone
Madeleine Witte-Vrees is hij een lot uit de
loterij. “Ik vind het echt uniek wat Wynton
allemaal heeft gepresteerd, zeker gezien het
feit dat hij ook als dekhengst de nodige
verplichtingen heeft. Zijn grootste kwaliteiten
zijn z’n fantastische instelling en enorme
bewegingskwaliteit. Spelenderwijs zijn we
begonnen met de wisselseries en dat pakt
hij heel goed op, hij springt al een aantal
eners. Ook laat hij een hele mooie piaffe en
passage zien, maar we zijn daar nog niet
veel mee bezig. Sowieso rijd ik hem maar
maximaal vijf keer per week. Hij heeft zoveel
talent, daar zijn we zuinig op!” Het fokproduct van familie Jansen uit Joppe kwam als
veulen voor de helft in handen van Nico
Witte. “Nico was direct gecharmeerd van
Wynton. Hij liet toen al veel activiteit in
beweging zien en viel op met zijn enorme
uitstraling. Eigenlijk heeft hij zich altijd positief ontwikkeld. Hij heeft het snelle van zijn
vader Jazz maar is daarnaast ook heel erg
braaf. Tijdens mijn zwangerschap heeft
Edward Gal hem een tijd gereden en die was
ook vol lof over Wynton. Hij kreeg de kans
Wynton mee te nemen naar het concours in
Las Vegas, waar de Wereldbekerfinale
verreden werd. Daar vond ook een demonstratie van jonge dressuurpaarden plaats en
de reis van Wynton werd mogelijk gemaakt
door Hippo Zorg en het KWPN. Het was een
hele ervaring en Wynton heeft zich fantastisch gedragen. Edward was verbaasd over
hoe braaf hij was tijdens de prijsuitreikingen”, vertelt Madeleine. “Het is ook echt
een hele brave hengst, een verademing!”
Ook met zijn nafok scoort Wynton hoge ogen,
zo werd tijdens de 71e Herbst Elite Auktion
in het Duitse Vechta het hengstveulen Winehouse (Wynton x Donnerhall) voor een topbedrag van €58.000 verkocht naar Denemarken. “Wynton is ook best veel gebruikt in
Duitsland. Hij heeft zelf heel veel looplust en
actie in de benen, en dat sluit ook goed aan
bij de Duitse merries”, weet Witte-Vrees.
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daarop waren de rollen echter weer omgekeerd, en werd Westpoint knap tweede,
met slechts een halve punt achterstand.
Maar in Verden een jaar later nam hij sportieve revanche door op overtuigende wijze
het Wereldkampioenschap voor zesjarige
dressuurpaarden op zijn naam te schrijven. Kort daarna vertrok de hengst naar
Stoeterij Broere en nam Kirsten Beckers
zijn teugels over (zie kader). Met haar
presteert Westpoint met succes in het
ZZ-Licht. Onlangs werden drie zonen
doorverwezen naar de twee bezichtiging.
Eerder werd al zijn zoon Checkpoint (mv.
Matterhorn) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Jacob Melissen

Westenwind

Onder Emmelie Scholtens heeft Westenwind (v.Flemmingh) al met succes aan alle kampioenschappen deelgenomen. Hij wordt nu klaargemaakt voor de Lichte Tour.
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VDL Stud en Familie Jespers. Met Scholtens bereikte de hengst vele hoogtepunten. In de hengstencompetitie klasse L
eindigde hij als tweede, achter zijn grote
concurrent Wynton (v.Jazz). Maar in de
Pavo Cup kwam hij wel vooraan. Het jaar

Dirk Caremans

tie (klasse L, M en Z), werd hij reservekampioen in de Pavo Cup voor vierjarigen,
won hij de Pavo Cup als vijfjarige en
schreef hij het Nederlandse kampioenschap in het ZZ-Licht op zijn naam. Als
vijfjarige viel Wynton op het Wereldkampioenschap in Verden net buiten de medailles (vierde plaats) en een jaar later werd hij
ook afgevaardigd naar het WK. De verdere
verwachtingen voor de sport zijn hooggespannen (zie kader) maar zijn palmares is
nu al indrukwekkend. Er zijn vijf Wyntonzonen, uit zijn eerste jaargang, doorverwezen naar de tweede bezichtiging.
Als driejarige werd Westpoint (Jazz uit
Jerlinda elite pref v.Michelangelo, fokker
M.A. Habraken uit Boxtel) ingeschreven,
met een 8,5 voor zijn aanleg als dressuurpaard. “Een echt kind van zijn vader.
Hij was jeugdig, met veel bloed en veel
techniek in de benen. Hij had nog niet het
laatste aan kracht in beweging. Westpoint
liet zich heel goed bewerken in het onderzoek en genetisch is hij ook interessant
met Michelangelo als moedersvader. Wel
lijkt hij tot nu toe wat minder bloed te
geven dan wat we van hem verwachtten
gezien zijn pedigree en eigen verschijning.” Direct na goedkeuring kwam de
zwarte hengst onder het zadel van Emmelie Scholtens, die hem reed voor eigenaren

In 2008 nam ook collega-hengst Westenwind (Flemmingh uit Marybelle elite pref
sport-(dres) v.Contango, fokker G.H. de
Vries-Teeuwen uit Brakel) met succes deel
aan het Wereldkampioenschap voor vijfjarigen in Verden. Onder zijn vaste amazone
Emmelie Scholtens bereikte hij daar de
negende plaats. Een paar maanden later
bezette hij de vijfde plaats in de Pavo Cup.
In 2009 werd het duo Gronings kampioen
in de klasse Z1 en volgde opnieuw afvaardiging naar Verden. Ook de Nederlandse
titel in het Z1 werd opgeëist door Westenwind en in 2010 kwam daar de Brabantse

Onlangs debuteerde de Prado-zoon Winningmood onder Diederik van Silfhout, hier op de Hippiade, met succes
in het ZZ-Zwaar. Zijn eerste zoon is reeds goedgekeurd.
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titel in het Z2 bij. Momenteel presteert de
hengst zeer verdienstelijk in het ZZ-Licht.
Als driejarige werd Westenwind ingeschreven met een 8 voor zijn aanleg als dressuurpaard. “Een grootramige hengst die
iets de gezonken bovenlijn van zijn vader
Flemmingh heeft meegekregen. In het
verrichtingsonderzoek ontwikkelde hij zich
positief en bleek het een heel fijn paard
om mee te werken. Zijn uitstraling, goede
instelling en dito aanleg als dressuurpaard
bezorgden hem de goedkeuring”, vertelt
Hamoen. Eigenaar Adri Zekveld is content
met de vorderingen van de hengst die hij
als driejarige kocht. “Westenwind heeft
aan alle belangrijke wedstrijden deelgenomen. De hengstencompetities, kampioenschappen op provinciaal, nationaal en
internationaal. Momenteel doet hij het
goed in het ZZ-Licht maar we nemen nu
even bewust wat gas terug met hem. De
boog kan niet altijd gespannen zijn en
hengsten die actief in de dekkerij zijn,
hebben het toch altijd wat moeilijker dan
paarden die zich enkel op de sport hoeven
te concentreren. Hij loopt nu nog wel de
selecties voor het Indoorkampioenschap
van het ZZ-Licht. Het is de bedoeling dat
Emmelie hem in het voorjaar in de Lichte
Tour gaat starten en in de winter wordt hij
mooi rustig doorgetraind.” Tijdens de
eerste selectie van het KNHS Indoorkampioenschap liep Westenwind een percentage van 65,5 bijeen, wat een goede derde
plek betekende in het ZZ-Licht.
“Het eerste jaar heeft Westenwind merries
van gewone kwaliteit bediend. Ik verwacht
dat er uit zijn tweede jaargang wat meer
zonen worden aangeboden. Toen kreeg hij
betere merries”, aldus eigenaar Zekveld.

Wereldkampioen Westpoint
barst van de potentie
Na een imponerende loopbaan onder Emmelie Scholtens, met het winnen van de Wereldtitel in 2009 als hoogtepunt, nam Kirsten Beckers in augustus vorig jaar de verdere opleiding van de talentvolle hengst Westpoint op
zich. In juli 2010 vond hun succesvolle ZZ-Licht debuut plaats in Ermelo, waar ze beide proeven met overmacht
wisten te winnen. Inmiddels zijn de punten voor het ZZ-Zwaar binnen. Voor Kirsten Beckers is Broere Westpoint
misschien wel het meest talentvolle paard dat ze ooit heeft gereden, en dat terwijl ze ook jarenlang zijn excellente vader Jazz heeft gereden. “Toen ik Broere Westpoint voor het eerst mocht rijden, wist ik direct dat het een
heel apart paard was. Hij lijkt heel veel op zijn vader Jazz en als ik mijn ogen dicht doe krijg ik precies datzelfde
gevoel. Toch denk ik dat Broere Westpoint nog net wat meer kracht in het achterbeen heeft dan zijn vader.
Westpoint kan eigenlijk alles. Hij heeft ook heel veel talent voor de piaffe en passage en biedt zelf al veel aan.
Als hij gezond blijft, verwacht ik veel van hem voor het hoogste niveau.” Deze winter wordt Broere Westpoint
rustig doorgetraind en voor komend jaar staat de overstap naar de Lichte Tour op de planning. “Broere Westpoint heeft echt een fantastisch karakter. Hij is helemaal niet kijkerig en ik kan hem thuis zo naast de wei met
veulens rijden. Hij is altijd bij de les en pakt het werk super op. We hebben hier op de Stoeterij een aantal
merries van hem drachtig en daar kijken we allemaal naar uit”, besluit Kirsten Beckers.

het ZZ-Licht met percentages van ruim
68 en 71 procent. Van Silfhout is de
hengst nu aan het doortrainen voor de
Lichte Tour. Ten behoeve van de sport
stond Winningmood vorig jaar niet ter
dekking. Als driejarige werd hij via de
nakeuring aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en vervolgens goedgekeurd voor de dekdienst met een 8 voor
de aanleg als dressuurpaard. “Winningmood is een iets klassieke hengst met
een vernieuwende bloedvoering en hij
deed heel gedegen zijn werk in het

onderzoek. Bovendien komt hij uit een
goede moeder. In het werk heeft hij veel
staartdracht waardoor het klassieke extra
wordt benadrukt. Zijn nafok lijkt heel
goed, hij fokt moderner dan hij zelf is en
zijn veulenrapportages was één van de
verrassingen van de jaargang. Hij heeft bij
eigenaar Van Norel vooral bloedmerries
bediend en dat past heel goed.” Uit zijn
eerste jaargang is dit jaar zoon Charmingmood (mv.Contango) goedgekeurd met
76 punten. Zoon Charming Utopia (mv.
Oscar) werd op de Hengstenkeuring

Op nationaal niveau worden Wynton,
Westpoint en Westenwind vergezeld door
hun collega-hengsten Winningmood en
Wonderboy. De imponerende voshengst
Winningmood (Prado uit Donnerfee
v.Donnerwind, fokker J. Platen uit
Kempen (D.)) maakte onlangs met succes
de overstap naar het ZZ-Zwaar en wordt
gereden door Diederik van Silfhout.
Tijdens de eerste selectiewedstrijd van de
Subtop in Zevenaar debuteerde het duo
heel knap met een tweede plaats en een
score van ruim 66 procent. Twee weken
eerder won Winningmood nog twee proeven tijdens de Subli Subtop in Deurne in

Jacob Melissen

Nationaal niveau

Keer op keer bewijst Wonderboy (v.Ramon) onder Laurens van Lieren zijn kwaliteiten in het ZZ-Licht.
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uitgeroepen tot reservekampioen en hij
heeft ook al enkele stermerries gebracht.
De Ramon-zoon Wonderboy (uit Ibalia-W
elite pref v.Nimmerdor, fokker N. HovengaBeekman uit Jelsum) presteert met
Laurens van Lieren sinds enkele maanden
in het ZZ-Licht. Op de selectiewedstrijd in
Roosendaal bezette Wonderboy de tweede
plaats met een score van bijna 64 procent.
Eerder liep de hengst van President
Stables en Huug de Koning zich al in de
prijzen met percentages tot ruim 69
procent. Onlangs won hij in Zuidbroek de
GMB Hengtencompetitie klasse Z/
ZZ-Licht. De opvallend gefokte hengst uit
de Balia-stam werd ingeschreven met een
8,5 voor de aanleg als dressuurpaard. “Met
zijn afstamming is hij een totale outcross
voor de dressuurfokkerij. Net voordat de
specialisatie volledig doorgevoerd werd,
heeft Wonderboy zich duidelijk gemanifesteerd als dressuurpaard. In het onderzoek
deed hij een nette verrichting. Hij viel op
met zijn bergopwaartse bewegen, krachtige galoppade en liet veel tot heel veel
aanleg als dressuurpaard zien. Daarmee
compenseerde hij zijn wat korte middenstuk”, legt Hamoen uit.

Gekeurde zoon

Westpoint
Wynton
Winningmood
Westenwind
Wonderboy
Lord Leatherdale
Webster
Wesley
Washington

8,5
8,5
8,5
7
7,5
7,5
7
8
8

7,5
9
7,5
8
8,5
7,5
8
7
7

8,5
9
7,5
8
8,5
9
8,5
7,5
8

zoek toonde hij zich als een heel vlijtig
paard en hij deed goed zijn best. Zijn
bloedvoering was duidelijk positief en hij
beschikte over veel jeugduitstraling. In
beweging bleef hij iets lang in het achterbeen en was hij wat snel afgeleid, maar hij
liet zich goed bewerken.” Onder Anne van
Olst wordt de hengst klaargemaakt voor
een start in de Lichte Tour. “Hij heeft aan
alle wedstrijden deelgenomen die van hem
verwacht worden als dekhengst zijnde,
maar verder hebben we Lord Leatherdale
bewust nog niet in de sport uitgebracht.
We hebben er voor gekozen hem thuis
rustig op te leiden en Anne wil hem
binnenkort Lichte Tour gaan starten. Hij
toont ook al veel aanleg voor de piaffe en
passage”, vertelt eigenaar Gert-Jan van
Olst. De Lord Loxley-zoon heeft in Chippendale (mv.Negro) zijn eerste gekeurde

Dirk Caremans

Met een 8,5 voor de aanleg als dressuurpaard werd de hengst Lord Leatherdale
(Lord Loxley uit Fairless-P v.Ferragamo,
fokker W. & H. Pleines uit Uedem (D.))
ingeschreven als driejarige. “In het onder-

Cijferlijsten W-jaargang dressuur
Naam hengst
stap
draf
galop souplesse houding
					
& balans

Bewegingstalent Lord Leatherdale (v.Lord Loxley) wordt door Anne van Olst voorbereid op de Lichte Tour. Dit jaar
werd zijn eerste zoon goedgekeurd.
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rijdbaarheid/ aanleg
bewerkbaarheid

8,5
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8
8
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8
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8,5
8
7,5
7,5

totaal

83,5
87
78,5
78
82,5
81,5
77,5
76,5
75

zoon, en ook Chepter Leatherdale (mv.
Negro) werd al aangewezen. Daarnaast
heeft Lord Leatherdale al enkele stermerries uit zijn eerste jaargang gebracht. Er
worden twee zonen verwacht in de tweede
bezichtiging dit jaar.

Overstap
Twee hengsten worden momenteel uitgebracht in het Z-dressuur. Eén daarvan is
Webster (Krack C uit Naomi ster pref v.
Ulft, fokker A.T. Elema uit Marum), die als
driejarige een 8 voor de aanleg als dressuurpaard kreeg. Door eigenaresse Yvonne Copal heeft de hengst al goede scores
behaald in het Z2. “Door mijn zwangerschap heb ik nu pas weer een paar keer
op Webster gezeten. Ik wil hem straks nog
een aantal keer uitbrengen in het Z2, voordat we de overstap naar het ZZ-Licht gaan
maken”, vertelt de amazone. In het onderzoek viel de Krack C-zoon op met zijn
extra techniek in de benen. “Webster was
niet de makkelijkste hengst in het onderzoek en we vonden zijn karakter net aan
de grens, maar hij liet wel zien over veel
kwaliteit te beschikken. Bovendien komt
hij uit een mooi sportlijntje en deed zijn
volle broer het goed in de sport. Webster
is een echte bloedhengst en daardoor zat
hij soms tegen het hectische aan, maar we
willen ook graag wat variatie binnen het
hengstenbestand en daardoor verdiende
hij de kans”, vertelt voorzitter Hamoen.
Een echte merrietrekker is Webster nog
niet gebleken. Uit zijn eerste kleine jaargang leverde hij wel de fraaie stermerrie
Cheryl (mv.Welt Hit II).
Ook Wesley (Sir Sinclair uit Serrita-V elite
v.Havidoff, f/g Stal Wijdewormer uit
Kwadijk/Zeevang) wordt verdienstelijk in
het Z-dressuur uitgebracht. Amazone Marij-
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Afvallers
Diverse hengsten strandden in het verrichtingsonderzoek. Enkele hengsten hebben
zich op andere wijze in de kijker gelopen.
Een voorbeeld daarvan is I.P.S. Welt-All (v.
Diamond Hit), die tot begin dit jaar met
succes werd uitgebracht door Theo
Hanzon en onder meer deel nam aan het
WK in Verden. “Welt-All ontwikkelde zich
positief in het onderzoek maar kreeg te
kampen met een liesbreuk. Dat leidde er
toe dat hij eenzijdig gecastreerd moest
worden en daarmee was het reglementair
niet toegestaan om hem nog goed te
keuren.” Ook Karolus van Wittenstein
(v.Krack C) was één van de hengsten die de
eindstreep niet haalde. Inmiddels is hij

Dirk Caremans

De expressieve Krack C-zoon Webster wordt door eigenaresse Yvonne Copal in het Z2 uitgebracht.

Jacob Melissen

ke Folmer is hem aan het voorbereiden op
het debuut in het ZZ-Licht, dat vermoedelijk nog deze winter zal plaatsvinden. Als
driejarige werd Wesley ingeschreven met
een 7,5 voor de aanleg als dressuurpaard.
“Wesley beschikt over een goed model met
voldoende lengte en een bloedvoering die
vrij is van de meest invloedrijke Nederlandse dressuurhengsten. Ook met zijn goede
moeder, een NMK-merrie, verdiende hij de
nodige credits. Hij is iets op de voorhand
gebouwd en dat zagen we in beweging wel
terug, maar hij liet een nette verrichting
zien. Van de fokkers heeft hij maar weinig
kansen gekregen.” Dit jaar werd Wesley
gehandhaafd voor de fokkerij na een uitstel
van de afstammelingenkeuring vanwege
onvoldoende veulens. Er werd één zoon uit
zijn eerste jaargang voorgebracht op de
eerste bezichtiging.
Vanwege onvoldoende interesse van de
fokkers is Washington (Rhodium uit Sylja-J
keur v.Jetset-D, fokker A. de Jong uit
Chaam) enkele maanden geleden gecastreerd. Hij is in de sport uitgebracht op
Z-niveau. “Washington is al een stuk verder
opgeleid. Om hem meer kansen in de sport
te geven hebben we besloten hem te
castreren. Er was maar weinig interesse
voor hem als hengst. Ik verwacht dat hij
over een tijd naar Amerika vertrekt”, vertelt
mede-eigenaar Toine Hoefs. Washington
verkreeg zijn dekbevret in het najaar van
2006, met een 7,5 voor de aanleg als dressuurpaard. “Washington was geen spectaculair paard maar wel vlijtig en goed
bewerkbaar. Hij heeft een goed en correct
model. In beweging hadden we graag nog
wat meer lossigheid gezien.”

Wesley (v.Sir Sinclair), hier onder Anouk Hansen in de Pavo Cup, wordt door Marijke Folmer voorbereid op zijn
start in het ZZ-Licht.

goedgekeurd bij het NRPS. “Karolus kon
het werk op driejarige leeftijd onvoldoende
aan. We hadden graag meer kracht en
draagkracht willen zien en hij had wat meer
hengst mogen zijn. Zijn moeder Charites
werkte in zijn voordeel, maar we hebben
toch moeten besluiten hem niet te keuren.”
Patrick van der Meer start Whatever, zoals
Karolus van Wittenstein bij het KWPN heette, in het ZZ-Licht. Een andere afvaller is
Dayano (v.Dolany), die inmiddels bij diverse
andere stamboeken is gekeurd. “Formeel
heeft Dayano bij ons het onderzoek met

een blessure verlaten en is daarna niet
meer aangeleverd door zijn eigenaren”,
aldus Arie Hamoen.
De W-jaargang is er eentje met veel variatie en enkele uitzonderlijke sporttalenten.
Van de meeste hengsten zijn dit jaar de
eerste zonen gezien en komen de eerste
dochters op de keuring, waarna langzamerhand duidelijk zal worden of deze
talenten zich ook in de fokkerij staande
weten te houden. De eerste resultaten
zijn in ieder geval veelbelovend!
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