KWPN-hengsten

Westpoint

• tekst : GEMMA JANSEN
• foto’s : DIRK CAREMANS, KARIN VAN DER MEUL & JACOB MELISSEN

Van koopje tot wereldkampioen
Vanaf de eerste dag dat hij ten
tonele verscheen, maakte hij indruk
door zijn schoonheid en uitstraling.
Daarnaast is hij van zeer goede
komaf. Dat alles bij elkaar schept
natuurlijk verwachtingen. Tot nu
toe heeft Westpoint daarvan een
aantal met verve ingelost. Zo werd
hij in 2006 reservekampioen op de
Hengstenkeuring, ging aan kop
tijdens het verrichtingsonderzoek
dressuur en won als vierjarige de
finale van de Pavo Cup. In 2009
kreeg hij de wereld aan zijn hoeven
toen hij in Verden, met Emmelie
Scholtens in het zadel, na een
fantastisch optreden
wereldkampioen van de Jonge
Dressuurpaarden werd.
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Foto; Karin van der Meul

De eerste successen als vaderpaard
kunnen inmiddels ook al worden bijgetekend. Zo doet zijn driejarige zoon Checkpoint (uit Tarantella elite van Matterhorn,
fokker P.J. van Beek uit Teteringen) in
Stegeren mee aan het verrichtingsonderzoek. Daarnaast werd dochter Covergirl
Sijgje (uit Rasijgje keur sport van Broere
Montechristo, fokker P.J. Smit-Martens uit
Steenwijk) reservekampioen op de Nationa-

Westpoint deed twee jaar op rij mee in Verden met Emmelie Scholtens. In 2009 werd het duo Wereldkampioen.
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le Veulenkeuring in 2007. Op de Nationale
Veulenkeuring in 2008 was er een derde
plaats voor Dubai (uit Tronica ster prok v.
Flemmingh, fokker A. Malda uit Blije). De
hoogbenige, goed ontwikkelde Diarona T
(uit Shirley v.Flemmingh) van f/g G. Talsma
uit Ginnum werd in datzelfde jaar reservekampioen bij de dressuurveulens in Friesland. Hengstveulen Diamant Dn (Westpoint
uit Lorette R elite van Flemmingh) van D.
Noordhuis uit Wijster werd op de Drentse
Veulenkeuring reservekampioen. Het
kampioenslint in de richting dressuur
tijdens CK Friesland was vorig jaar was
voor El Diva (Westpoint x Nienke keur pref
v.Wellington) van f/g A. Landman in
Offingawier. Reservekampioen werd eveneens een dochter van Westpoint, Elwenda
(uit Wenderola keur v.Flemmingh van f/g J.
de Poel in Twyzel).

Jerlinda

Westpoint wordt nu door Kirsten Beckers verder opgeleid. Op de dressuuravond van de Hengstenkeuring 2010
konden we al kennis maken met de nieuwe combinatie.

Het leven van Westpoint begon in het
Brabantse land op stal bij Marinus Habraken in Boxtel. De beide dochters van Marinus hebben pony en paard gereden. Op
gegeven moment zijn ze gestopt, maar
Marinus had aardigheid in de fokkerij en
kocht via Johan Venderbosch een goede
fokmerrie, de elite preferente Jerlinda. “Ik
ben altijd varkensfokker geweest, tot de
varkenspest, toen zijn de varkens weggegaan. Ik had land en wilde daar toch iets in
hebben. Toen is Jerlinda gekomen. Ze was
toen nog geen tien jaar oud. Ik vond het
een mooie merrie en ik had me laten
vertellen dat ze een goede afstamming
had. Van varkens had ik veel verstand,
maar over paarden moest ik nog veel
leren. Daarom heb ik altijd goed geluisterd
naar de mensen die er verstand van
hebben. Ze zeiden tegen mij dat Jazz een
goede hengst was, daarom liet ik toen
Jerlinda door hem dekken. Er werd van
Jazz ook wel gezegd dat er lastige paarden van kwamen, maar Westpoint was
vanaf de eerste dag een heel braaf veulen.
Ook toen hij ouder werd, bleef hij braaf.
Als de ruiters tijdens het verrichtingsonderzoek naar buiten gingen, dan liep
Westpoint iedere keer voorop. Zijn moeder
is ook zo’n mak paard. We hebben haar
vroeger maar zo een keertje ingespannen
en ze liep voor de wagen alsof ze nooit
anders had gedaan! Ik heb de veulens van
Jerlinda altijd zo snel mogelijk verkocht,
want ik heb geen eigen ruiters. Aanhou-

den, groot laten worden en dan laten
uitbrengen, brengt voor mij een te groot
kostenplaatje met zich mee. Westpoint
was een mooi en erg groot veulen. Hij
werd geselecteerd voor de veiling. Eigenlijk had ik verwacht dat hij in Maren-Kessel
wat meer zou opbrengen dan 3900 euro.
Maar hij was van 27 juni, dus nog heel
jong. Het was op de dag dat hij geveild
zou worden erg warm. Westpoint kwam
pas ’s avonds laat in de baan en liet toen
weinig meer zien. Niet verwonderlijk, want
hij was moe. Ik volg die veilingen nogal
eens, soms gaan er veulens voor 20.000
of 30.000 euro weg en daar hoor je niks
meer van. Westpoint was een koopje en hij
werd Wereldkampioen! Ik ben niet in
Verden wezen kijken, dat vond ik te ver
van huis voor die vijf minuten en ik ben
met mijn zevenenzeventig jaar natuurlijk
niet meer de jongste. Maar ik ga wel altijd
naar de hengstenkeuring en de hengstenshow en daar heb ik hem onlangs weer
gezien. Jerlinda heb ik nog, het valt niet
altijd mee om haar drachtig te krijgen,
maar ze zou dit jaar een veulen hebben
gekregen van Uphill. Helaas heeft ze een
week of zes geleden verworpen. Zelf heeft
ze daar gelukkig weinig van geleden. Ze
staat nu op de Dalhoeve om gedekt te
worden door Jazz. Ze is inmiddels al
negentien jaar, dus als ik nog een keer een
tweede Westpoint wil fokken, moet ik niet
te lang meer wachten!”

Blikvanger
Een koopje dus voor zijn volgende eigenaar, Huug de Koning. Bij de bekende
hengstenopfokker uit Heerjansdam groeide Westpoint op. Huug stelde hem als
jong paard voor op de Hengstenkeuring.
Wiebe-Yde van de Lageweg liet al tijdens
de eerste bezichtiging zijn oog op de
zwarte blikvanger vallen. Adrie Jespers
was eveneens geïnteresseerd in de
hengst. Samen kochten ze de hengst, na
de aanwijzing voor het verrichtingsonderzoek, maar net voor de kampioenskeuring.
Tijdens de kampioenskeuring werd Westpoint uiteindelijk tweede achter de naar
Amerika verkochte Wamberto. Westpoint
verhuisde naar hengstenhouderij Jespers
in Prinsenbeek. Adrie: “We hebben op ons
hengstenstation voornamelijk springhengsten, maar we wilden ook de dressuurliefhebbers kunnen bedienen. Zodoende
waren wij al wat langer op zoek naar een
goede, moderne dressuurhengst. Nadat
Westpoint in Den Bosch werd aangewezen
voor het verrichtingsonderzoek hebben wij
hem hier thuis zadelmak gemaakt. Dat
ging probleemloos, want Westpoint heeft
een heel makkelijk en meegaand karakter.
Daarna is hij naar het verrichtingsonderzoek gegaan en daar deed hij het ook heel
goed. Na Ermelo heeft hij hier zijn eerste
dekseizoen doorgebracht. Onder het zadel
was Westpoint gewoon ongelooflijk,
zoveel looplust als dat hij had, zonder dat
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Foto: Karin van der Meul

Managerafzetbevordering Irene Wolfs regelde champagne voor het team achter het succes van Westpoint in
Verden: Wim Ernes (selectiecommissie), toenmalig eigenaar Wiepke van de Lageweg, chef déquipe Jan
Heidema, Johan Hamminga (selectiecommissie), amazone Emmelie Scholtens, toenmalige mede-eigenaar Adrie
Jespers en Gert van den Hoorn (selectiecommissie).
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Van goede komaf
De moeder van Westpoint is de preferente
elitemerrie, Jerlinda. Op haar beurt een
dochter van Michelangelo. Deze bekende
Trakehner sloot zijn verrichtingstest in
Warendorf als driejarige winnend af. Een
jaar later kwam hij via Tiek van Uytert en
René Franssen naar Nederland. Hij viel op
door zijn fraaie manier van bewegen, zijn

Foto: Jacob Melissen

hij heet of lastig werd. Hij wilde altijd
werken en de woorden moe of verzet
kwamen niet voor in zijn woordenboek. In
het najaar is hij naar Stal Laarakkers
verhuisd om doorgetraind te worden. Hij
pakte de training heel goed op en won
met Emmelie de Pavo Cup als vierjarige en
werd reservekampioen als vijfjarige. Hij
deed het ook goed tijdens de Hengstencompetitie en natuurlijk vorig jaar tijdens
het WK in Verden.”
“Er was al vrij snel veel belangstelling
van koperskant voor Westpoint en na het
behalen van de wereldtitel in Verden
bereikte dat een hoogtepunt. Samen met
de familie Van de Lageweg besloten we
Westpoint te verkopen aan stoeterij
Broere. Zo bleef de hengst behouden
voor de Nederlandse sport en fokkerij.
Bij de verkoop hebben VDL Stud en wij
de exploitatie van het sperma van Westpoint bedongen. Er loopt nu een driejarige zoon van hem mee in het verrichtingsonderzoek. Deze Checkpoint is aan
de familie Van Norel verkocht tijdens de
afstammelingenkeuring van Westpoint.
Zelf hebben we nog een paar jonge
merries staan, waarvan ik veel verwacht.
De nakomelingen van Westpoint zijn
wisselend van kleur, maar wel allemaal
mooie, grote dressuurpaarden, die heel
goed kunnen lopen!”

souplesse en zijn slimme en werkwillige
karakter. Na lange tijd in Nederland gedekt
te hebben, verhuisde Michelangelo weer
terug naar zijn geboorte land, alwaar hij
twee jaar geleden overleed op drieëntwintigjarige leeftijd. Hij liet een fors aantal,
voor diverse stamboeken, goedgekeurde
zonen, na. Daaronder bekende namen
zoals Contrieu, Guy Laroche, Kennedy,
Michellino, Hirtenruf en de momenteel
zeer populaire Summertime. In 2006 werd
Michelangelo uitgeroepen tot Trakehner
Hengst van het Jaar.
De met de eretitel elite getooide Michelangelo was zelf een zoon van Pasteur xx.
Deze volbloed is via zoon Mahagoni de
grootvader van Enrico Caruso. Op zijn
beurt, via Kostolany, weer de grootvader
van de KWPN-hengsten Gribaldy en
Polansky. Als moeder van Michelangelo
staat te boek, de staatspremie elitemerrie
Miami. Deze waardevolle fokmerrie schonk
elf jaar na Michelangelo nog het leven aan
Monteverdi (v.TCN Partout). Deze voor
verschillende stamboeken goedgekeurde
zoon was voor zijn vroegtijdig overlijden
succesvol in de Grand Prix-dressuur met
Fie Christine Skarsoe in het zadel.
De preferente stermerrie Berlinda staat op
papier als de moeder van Jerlinda. Zij
heeft meerdere sterwaardige nakomelingen gegeven. Berlinda is een dochter van
Le Mexico (v.Mexico). Een hengst die zelf

Vita, de volle zus van Westpoint werd in 2008 tijdens CK Ermelo kampioen van de vier- t/m zevenjarigen. Ze
behaalde een zeer hoge IBOP-score en werd negende in de finale van de Pavo Cup vijfjarigen.
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Dressuurvererver

Westpoint-dochter uit zijn eerste jaargang, Covergirl Sijgje werd reservekampioen van de NVK 2007.

en zijn recent overleden echtgenote Tiny
van Helvoirt. De fokker uit Rosmalen is
terecht trots op hem: “Nog nooit heeft een
KWPN-hengst op de wereldranglijst
bovenaan gestaan. Jazz heeft zelfs Duitsland verslagen. Hij was vanaf het begin
een mooi paard, maar dan moet zo eentje
wel op de goede plek terechtkomen en
dat is bij hem gelukt. Jazz heeft de reputatie dat hij een lastig karakter doorgeeft,
maar als je zijn kinderen goed behandelt is
er niks aan de hand. Een paard moet wel

Foto: Dirk Caremans

De vader van Westpoint is momenteel de
beste dressuurpaardenmaker van de
wereld, Jazz is geboren op stal bij Huub

Foto: Dirk Caremans

heel goed kon springen en dit doorgaf. Net
als zijn fijne werkwillige karakter. Berlinda
kwam uit Terlinda van Cadmus xx. Keurmerrie Terlinda is een F1-product, een
dochter van een Engels volbloed uit een
klassieke warmbloedmerrie. In dit geval
Lilija, een stermerrie met Gelderse ‘roots’
met in haar moederlijn zelfs nog het
bekende Lady Reveil-bloed. De volbloed
Cadmus kreeg voor verschillende stamboeken zonen goedgekeurd, voor Nederland was dat Troongraaf. De KWPN-goedgekeurde Mondriaan (v.Balzflug) is via
moeder Unette een kleinzoon van
Cadmus. Het voor het BWP goedgekeurde
1.60 springpaard Nagano is een kleinzoon
van dezelfde Unette. Het internationale
dressuurpaard Dakar (v.Akteur) is via Tanja
een kleinzoon van Cadmus. De uit deze
Tanja geboren Etanja (v.Le Mexico) staat te
boek als de moeder van het Grand Prixspringpaard en KWPN-goedgekeurde
Londontimes. Ook de inmiddels op het
hoogste springniveau uitgebrachte Ultimo
heeft Cadmus als grootvader. Cadmus is
een kleinzoon van Precipitation xx, op zijn
beurt ook de overgrootvader, via Furioso
xx, van Le Mexico en Purioso.

Checkpoint is de eerste zoon van Westpoint die meedoet aan het verrichtingsonderzoek.

temperament hebben en slim zijn, want
aan één die steeds op je voeten gaat
staan, heb je niets en kom je ook niet ver.
Jazz zet, net als daarvoor Amor, een stempel op de fokkerij. Kijk maar naar zijn
zoons en dochters, je kunt hem er altijd
uithalen, ook nog in de tweede en derde
generatie!”
Jazz is een zoon van Cocktail op zijn beurt
een zoon van de als Oldenburger te boek
staande Purioso (Furioso II x Martell) uit
Ulissa (Le Val Blanc xx x Hessel). Purioso
was goed voor veel opvallende sportpaarden, waaronder Olympic Ambush en
Olympic Wendela in de richting springen
en Olympic Cocktail in de richting dressuur. Met Anky van Grunsven in het zadel
bereikte de laatst genoemde de hoogste
klasse in de dressuur, de Grand Prix. De
hengst bezorgde zijn amazone diverse
overwinningen en was een specialist in de
kür op muziek. Naast Jazz zijn ook
Hierarch, Nourejev en Havel KWPN-goedgekeurde zonen van Cocktail. Cocktail’s
moeder, de keur preferente prestatiemerrie
Ulissa staat ook genoteerd als de moeder
van de KWPN-hengst Falco. Keurmerrie
Charmante is de moeder van Jazz en op
haar beurt een dochter van Nimmerdorzoon Ulster. Lucky is de moeder van Ulster
en haar vader is Antonio van de bekende
Anblick xx. De laatste tekent ondermeer
voor het vaderschap van topvererver Aldato en de bekende dressuurpaarden van
Josef Neckermann Venetia en Antoinette.
Dezelfde Antonio is tevens de vader van
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Reservekampioen bij de dressuurveulens in Friesland was Diarona T (Westpoint x Shirley v.Flemmingh) van f/g
G. Talsma uit Ginnum.

Celissa, op haar beurt weer de grootmoeder van de al eerder aangehaalde Ulissa.
Charmante komt uit de keur preferente
prestatiemerrie Warmante (Amor x Pericles). Een merrie die zowel schoonheid
als sport doorgaf aan haar nakomelingen.
Moeder Parmante is via Dorine een kleindochter van de Gelderse hengst Zagreb.
Een hengst die een opvallend groot
aantal op hoog niveau springende kleinen achterkleinkinderen heeft en daarnaast
goede dressuur- en tuigpaarden gaf.
Zagreb kom niet alleen voor in de vaderlijn van Westpoint, maar ook in de
moederlijn. De eerder in het verhaal
genoemde Lilija is via Demaja ook een
kleindochter van Zagreb. Van hengsten
die meerdere keren in een pedigree voorkomen, worden bepaalde eigenschappen
logischerwijs sterker verankerd. Als deze
hengsten zich hebben bewezen in de
fokkerij, blijkt dat meestal een pluspunt.

Toekomst
Zoals bekend, is de heer Broere van
stoeterij Broere in Alblasserdam een
Jazz-fan van het eerste uur. Hij wilde
destijds een goed veulen kopen en kwam
daarvoor bij Huub van Helvoirt terecht.
Zijn oog viel meteen op Jazz, maar deze
was toen net verkocht. Bij zijn goedkeuring probeerde de heer Broere het
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nogmaals, maar weer mislukte het. Toen
Tineke Bartels tot op Grand Prix-niveau
bijzonder succesvol met Jazz was, werd
een syndicaat van mede-eigenaren
opgericht om Jazz voor Nederland te
behouden. In 2004 was Jazz met Tineke
volop in de race voor de Olympische
Spelen in Athene, maar toen ze zich
daarvoor net niet plaatste, wilde een
aantal eigenaren hun aandeel in Jazz wel
verkopen. De heer Broere zat toen dicht
bij het vuur en samen met zijn zoon Anne
kocht hij toen de hengst. In augustus
2009 kocht de heer Broere ook Westpoint, een zoon van zijn oogappel, aan.
De geschiedenis herhaalde zich, want
ook voor wat betreft Westpoint had de
heer Broere al langer zijn oog op de
hengst laten vallen. “Ten tijde van de
Hengstenkeuring heb ik al een keer geïnformeerd of Westpoint te koop was, maar
toen waren de heren Jespers en Van de
Lageweg me net voor geweest. Nadat
Westpoint in Verden Wereldkampioen
werd, heb ik het nogmaals geprobeerd.
Dat viel nog niet mee, want er waren
meerdere kapers op de kust, vooral uit
het buitenland. Omdat Jespers en Van de
Lageweg graag wilden dat Westpoint in
Nederland beschikbaar bleef voor de
fokkerij, kon ik hem toch kopen. Niet
alleen wij hebben vertrouwen in de

Michelangelo-zoon Just Mickey deed in 2004 met Tinne
Vilhemson mee aan de Olympische Spelen in Athene.

hengst, want al is het nog vroeg in het
jaar, hij heeft al de nodige merries
bediend. Westpoint past eigenlijk precies
in het schema van onze stoeterij; wij
denken dat hij veel kwaliteit heeft als
vaderpaard, maar ook als sportpaard. En
hij heeft nu een mooie leeftijd om zijn
vader op te volgen. Jazz is inmiddels een
dagje ouder en hoewel hij goed herstelt
van zijn blessure, is het niet meer de
bedoeling om hem in de sport uit te
brengen. Hij heeft zich al genoeg bewezen. Nu is het tijd voor zijn opvolgers,
waaronder Westpoint!”
De bedoeling is dat Kirsten Beckers, de
stalamazone van stoeterij Broere Westpoint gaat uitbrengen in de hogere sport.
Ze is inmiddels volop met hem aan de
gang. “Ik ben al een paar keer met hem
voor een training bij Anky geweest. Op
concours en tijdens hengstenshows ben ik
Sjak Laarakkers al verschillende malen
tegengekomen. Hij heeft meegekeken en
adviezen gegeven. En ik heb tips van
Emmelie gekregen. Daar heb ik veel aan
gehad, want zij kennen Westpoint natuurlijk al veel langer dan ik. Westpoint is een
verschrikkelijk lieve hengst, daarin lijkt hij
sprekend op zijn vader. Thuis, op stal en in
de omgang, is Jazz ook hartstikke lief.
Westpoint lijkt niet alleen qua karakter op
zijn vader, maar ook op stand heeft hij
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Compleet dressuurpaard

Foto: Dirk Caremans

De eerste kennismaking van Emmelie Scholtens met Westpoint was tijdens de hengstenshows bij Stal Jespers en de VDL Stud. “Daar stelde ik hem aan
de fokkers voor en dat voelde eigenlijk meteen makkelijk en vertrouwd. In het najaar verhuisde Westpoint naar Stal Laarakkers en daar ging ik dagelijks
met hem aan de gang. Hij was toen nog maar drie jaar en echt een baby; heel groot en slungelig. Maar hij had onwijs veel inzet. Hij wilde alles voor me
doen. Ik heb ontzettend veel aan dat paard te danken. Als vierjarige won hij de finale van de Pavo Cup. Ik had al vaker meegedaan aan de Pavo Cup,
maar nog nooit gewonnen, dus dat was al heel bijzonder. Westpoint kreeg toen 100 punten van gastruiter Carl Hester. Het blijft altijd spannend wat zo’n
paard doet onder een andere ruiter. Maar Carl kon er zo mee wegrijden. Westpoint deed het goed in de Hengstencompetitie en ik ben met hem ook nog
Z2-kampioen van Groningen geworden. Toen kwam het WK in Verden. Daar winnen is nog steeds het allermooiste wat ik tot nu toe heb meegemaakt.
Het was heel emotioneel en dubbel, want het was al bekend dat ik weg zou gaan bij Stal Laarakkers en daardoor was het onzeker of ik Westpoint zou
kunnen blijven rijden. In Verden viel alles op zijn plek; Westpoint was volwassen geworden en kon eindelijk laten zien wat hij in zijn mars had en ik wilde
graag op een mooie manier afscheid nemen van mijn tijd in Groningen en dus heel graag goed rijden. Dat het lukte was echt mijn ultieme moment. Er
was al eerder vraag geweest naar Westpoint, maar na Verden stond de telefoon roodgloeiend bij zijn eigenaren. Alles raakte in een soort stroomversnelling. Ik wist dat er onderhandelingen gaande waren, maar pas een paar dagen voor de officiële huldiging van Westpoint tijdens de KWPN-paardendagen
hoorde ik dat hij verkocht was naar stoeterij Broere. Na de huldiging heb ik Westpoint zelf op de vrachtwagen van Broere gezet. In mijn werk gebeuren
dergelijke dingen, maar ik had het er toen verschrikkelijk moeilijk mee, want ik had echt een band met dat paard. Inmiddels heb ik Westpoint al weer
gezien op verschillende hengstenshows en bij de Prinsenstadwedstrijd. Ook heb ik af en toe contact met Kirsten om te vragen hoe het met hem gaat of
om tips te geven. Samen met de familie Laarakkers heb ik nog een tweejarige zoon van Westpoint. Het is een vos, maar ik hoop dat hij voor de rest op
zijn vader lijkt. Westpoint heeft drie goede gangen, waaronder een uitstekende stap. Daarnaast heeft hij een echt dressuurmodel, veel uitstraling en een
fantastisch karakter. Dat maakt hem in mijn ogen tot een van de meest complete dressuurpaarden!”

hetzelfde model als Jazz, alleen heeft
Westpoint een zwart jasje in plaats van
voskleurig. Ze hebben ook allebei dezelfde
manier van bergopwaarts lopen. Als ik op
Westpoint of Jazz rijd en ik doe mijn ogen
dicht, is het alsof ik op hetzelfde paard zit.
Voordeel van Westpoint is dat hij helemaal
niet kijkerig is. Bij het losrijden voor een
evenement is hij vijf minuten wat drukker
en daarna zou ik zo de baan in kunnen. Hij
vindt het, net als zijn vader, geweldig om in
de belangstelling te staan. Ik ben in ieder
geval geweldig blij met Westpoint, want hij
heeft in mijn ogen alles wat een dressuurpaard nodig heeft; drie goede basisgangen, een geweldig dressuurmodel en
een fantastisch karakter!”

Verrichting en vererving
Van 13 maart tot 19 mei 2006 deed Westpoint op het KNHS-centrum in Ermelo
mee aan het verrichtingsonderzoek. Op
stal gedroeg hij zich rustig en was makkelijk in de omgang. Onder het zadel bleek
hij eerlijk en betrouwbaar. Hij wilde graag
werken en liet zich goed bewerken. Hij
stapte zuiver en met een goede ruimte. In
draf liep hij ruim en gedragen en de galop
was goed van ruimte en krachtig. In
beweging vielen zijn houding, balans en
souplesse positief op. Als dressuurpaard
toonde Westpoint veel tot zeer veel aanleg
en gaf zijn ruiter een zeer goed gevoel.
Voor houding en balans scoorde de

hengst in Ermelo een 9. Hij kreeg een 8.5
voor de onderdelen stap, galop, souplesse, rijdbaarheid/werkbaarheid en aanleg
als dressuurpaard. In 2007 liet Westpoint
een uniforme collectie goed ontwikkelde,
hoogbenige en rijtypische veulens zien.
Ze stonden goed in het rechthoeksmodel
en bewogen ruim en lichtvoetig
De fokwaarden van Westpoint zijn hoog,
met 110 voor exterieur en 116 voor beweging. Wat daarbij opvalt, is een vrij lage
betrouwbaarheid van 47 %. Dit is voor zijn
leeftijd normaal, want omdat hij pas zeven
jaar is, zijn er nog geen nakomelingen en
gegevens, die in de berekening meegenomen kunnen worden. Zijn voorlopige
fokwaarde dressuur, 178, is gebaseerd op
eigen prestaties en die van familieleden.
Wat de sport betreft, presteert Westpoint
zelf zeer goed, maar moeten zijn nakomelingen zich nog gaan bewijzen. Zijn eerste
volwassen vrouwelijke nakomelingen
komen dit jaar in de keuringsbaan.
Wim Ernes maakt tegenwoordig deel uit
van de Hengstenkeuringscommissie
dressuur. Daarvoor fungeerde hij als jury
tijdens de Hengstencompetitie en de
Pavo Cup. In vervolg daarop was hij een
aantal jaren voorzitter van de selectiecommissie WK Jonge dressuurpaarden.
In die hoedanigheid heeft hij Westpoint
diverse malen beoordeeld en goed
kunnen volgen. “Tijdens de Hengstenkeuring in Den Bosch heb ik Westpoint voor

de eerste keer gezien. Hij was toen pas
drie jaar, maar viel al meteen op door zijn
verschijning en zijn goede manier van
bewegen. Vervolgens zag ik hem terug
tijdens de Hengstencompetitie en later bij
de Pavo Cup. Als vierjarige won hij de
Pavo Cup en werd van daaruit geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. Dat eerste jaar hadden wij,
als selectiecommissie, hoge verwachtingen van hem, maar die kwamen helaas
niet uit want hij was teveel hengst tijdens
zijn optreden in de baan. Maar we bleven
in zijn kwaliteit geloven en op zesjarige
leeftijd werd ons vertrouwen in hem
beloond met de wereldtitel. Persoonlijk
vond ik het heel mooi om de ontwikkeling
van deze hengst van dichtbij mee te
maken; van een slungelige baby heeft hij
zich ontwikkeld tot een volwaardig sportpaard met een uitermate atletisch
lichaam. Hoever hij het uiteindelijk gaat
brengen in de sport, is afhankelijk van
meerdere factoren, niet alleen van zijn
talent, maar ook van zijn karakter en de
ruiter op zijn rug. Maar ik denk dat Westpoint in potentie een heel bijzonder paard
is. Wat de fokkerij betreft, lijkt Westpoint
vooral formaat, souplesse en een goede
bewegingstechniek toe te voegen. Ook
kan hij een meer opwaarts model fokken
bij merries, waarbij zij wel moeten
beschikken over ras, souplesse en een
correct gesteld achterbeen.”
IDS09 • 06 mei 2010
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