KWPN-goedgekeurde hengsten

Wynton
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Fokhengst met Grand Prix-potentie
Wynton lijkt gemaakt voor de Grand Prix. Niet alleen omdat zijn vader Jazz is en hij uit een moederlijn komt met
Grand Prix-hengsten als Matador II en Rubinstein I op een rij. Nee, vooral omdat zijn techniek van bewegen de
potentie voor het verzamelde werk verraadt. Tel daarbij zijn topkarakter en instelling en één van de beste
amazones uit Nederland op, en we hebben te maken met een absolute toekomstbelofte voor het hoogste niveau.
Maar daar blijft het niet bij. Het zwarte natuurtalent combineert zijn sportieve carrière met zijn ‘andere’ baan.

Jacob Melissen

Die van dekhengst. En ook dat doet hij met verve, getuige de resultaten uit zijn eerste twee jaargangen.

Wynton: alle talent voor de Grand Prix, en goedgekeurde KWPN-hengst.
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betreft hebben we altijd vertrouwen gehad
in zijn mogelijkheden als fokhengst. Want
de moederlijn van een goedgekeurde
hengst is heel belangrijk. De invloed daarvan zie je net zo goed terug in de kinderen, als de invloed van de vader”, vindt
Jansen.

Tweede keer laten zien

Jacob Melissen

Tamarinde is de volle zus van Wynton. Deze NMK-merrie liep als vierjarige mee in de finale van de Pavo Cup,
waarna ze verkocht werd naar de USA. Wynton heeft nog twee volle zussen. Eén daarvan is naar Noorwegen
verkocht, en de andere wordt ingezet als fokmerrie bij de familie Jansen in Joppe.

Wynton werd geboren bij Hans en Grietje
Jansen uit Joppe, de KWPN-dressuurpaardenfokkers van het jaar 2011. Voor
hen begint de fokkerij van Wynton met de
aanschaf van zijn grootmoeder Aktionella
(Rubinstein uit Akkasia van Welt As). “We
hebben haar gekocht in Duitsland, in de
tijd dat Anky’s Bonfire - ook een nakomeling van Welt As- het geweldig deed. Haar
vader Rubinstein stond bekend als een
leverancier van dressuurpaarden met een
fijn werkwillig karakter en aanleg voor het
verzamelde werk. Extra interessant was
dat de merrie drachtig was van Matador,
de hengst die onder Kyra Kyrkland onder
meer een zilveren medaille op de Olympische Spelen won. Daarbij kwam Aktionella
uit een moederlijn, waar meerdere goedgekeurde hengsten uit waren gekomen.
Haar moeder heeft onder meer de in
Oldenburg gekeurde hengsten Full Speed
(v.Fidermark) en Traum-Boy (v.Traumdeuter) gebracht”, vertelt Hans Jansen.

Acacia
Achteraf gezien kan je stellen dat de
merrie haar investering dubbel en dwars

waard is geweest. Het Matador-veulen dat
werd geboren was een merrie die de naam
Acacia meekreeg en de moeder is van
onze hoofdrolspeler van dit verhaal, de
hengst Wynton (v.Jazz). Verder bracht
Acacia in combinatie met Jazz nog drie
dochters, waarvan NMK-merrie Tamarinda
naar de USA is verkocht en Cleopatra
nieuwe eigenaren in Noorwegen heeft
gevonden. De derde volle zus van Wynton
heeft de familie Jansen nog altijd in haar
bezit, en wordt ingezet voor de fokkerij. Ze
zal dit jaar weer gedekt worden, maar het
is nog niet bekend met welke hengst.
Helaas is Acacia enige jaren geleden
gestorven. Haar moeder, de Rubinsteindochter Aktionella, leeft echter nog
steeds. Zij bracht onlangs op twintigjarige
leeftijd een hengstveulen van Bretton
Woods en heeft naast Acacia onder meer
een keurmerrie van Donnerhall en elite
sport-dressuur merries van Donnerhall en
Florestan gegeven. “De moederstam van
Wynton geeft beweging en een super
karakter mee. Twee eigenschappen waarover Wynton ook duidelijk beschikt en die
je terugziet bij zijn kinderen. Wat dat

Wynton werd als veulentje voor de helft
overgenomen door Nico Witte. En als we
die naam lezen, dan weten we dat we het
over de ‘ontdekker’ van Wynton’s vader
Broere Jazz hebben. De preferente
KWPN-hengst die zelf succesvol was als
internationaal dressuurpaard en daarnaast
een enorm verschil heeft gemaakt in de
dressuurpaardenfokkerij, getuige zijn
kampioenen op de keuring én in de dressuurring tot op het allerhoogste niveau. Bij
leven is de voshengst gefokt door wijlen
Huub en Tiny van Helvoirt en in eigendom
van Stoeterij Broere al een legende.
“Omdat ik Jazz heb gehad, ben ik altijd
geïnteresseerd geweest in nakomelingen
van deze hengst. Ik had eerder de volle
zus van Wynton, de naar Amerika
verkochtte NMK-merrie Tamarinde. Zo is
het contact met de familie Jansen
ontstaan. Normaal koop ik geen merries,
maar hengsten. Dus indertijd heb ik
aangegeven, dat als ze een goed hengst-
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Prestaties Wynton,
gereden door
Madeleine Witte

30

Wynton’s eerste KWPN-goedgekeurde zoon is deze Dark President.

Dirk Caremans

veulen zouden hebben, ik daar interesse
in zou hebben. En zo kwam ik bij Wynton
als veulentje terecht.” Witte kocht de helft
van Wynton en fokte hem op. Als tweejarige werd de hengst voorgesteld voor de
KWPN Hengstenkeuring. “Hij kwam in
eerste instantie niet verder dan de tweede
bezichtiging. Hij had zich verstapt in Den
Bosch en was bovendien wat overactief
aan de hand. Normaal gesproken laat ik
een hengst geen tweede keer zien, maar
ik had in Wynton zoveel vertrouwen, dat
ik hem nog een keer voor wilde stellen.
Natuurlijk ben je dan weer een jaar verder.
Maar weet je wat het is? Als je vooruit
kijkt duurt een jaar lang, maar als je
terugkijkt was het zo voorbij. En Wynton
toonde zoveel kwaliteit. Ik stelde voor aan
de familie Jansen om even kalm aan te
doen met de hengst en hem nog een keer
voor te stellen.” En zo geschiedde het.
Wynton kreeg de tijd, en werd vervolgens
onder het zadel voorgesteld voor de
hengstenkeuring. Onder het zadel overtuigde hij ronduit. “Daar liep hij glansrijk
doorheen. Hij liet zich vanaf het begin
super bewerken, en hij is onder het zadel
eigenlijk altijd beter tot zijn recht gekomen dan aan de hand”, vertelt Witte. Ook
voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Arie Hamoen herinnert zich de
jonge Wynton nog als de dag van gisteren: “We hebben hem als 2,5-jarige niet
meegenomen, omdat hij aan de hand een
overactief beeld liet zien. Maar we vonden hem wel heel interessant. En op zo’n
moment is het als hengsteneigenaar goed
om gebruik te maken van de mogelijkheid
een hengst in een later stadium onder het
zadel te presenteren. Wynton liet zich
onder het zadel super bewerken en waardeerde zich enorm op ten opzichte van
zijn presentatie aan de hand. Zijn goede

Dirk Caremans

2007: Verrichtingskampioen Verrichtingsonderzoek dressuur (voorjaar)
2007: 2e Pavo Cup vierjarigen
2008: Winnaar Hengstencompetitie klasse L
2008: 4e WK Verden vijfjarigen
2008: Winnaar Pavo Cup vijfjarigen
2009: Winnaar Hengstencompetitie klasse M
2009: 7e WK Verden zesjarigen
2012: KNHS Indoor Kampioen Lichte Tour

Reservekampioen van de hengstenkeuring in ‘s-Hertogenbosch 2012: Expo, een zoon van Wynton uit Kewlrie
ster sport-dres van Belisar.

techniek van bewegen viel vanaf het
begin op. Hij toont niet alleen veel activiteit maar ook veel effectiviteit. Het achterbeen gaat iedere pas de goede kant op.
Daarbij kon hij heel fijn galopperen en liet
hij onder het zadel ook een hele fijne en
ontspannen stap zien. Wynton is voor ons

een goed voorbeeld van een hengst die
we op de hengstenkeuring als 2,5-jarige
niet mee konden nemen, maar waar we
wel positief over waren. En als je dan een
eigenaar hebt, die ook het vertrouwen in
zijn hengst heeft, is het een goede zaak
dat hij nog een keer terugkomt.”
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klein beetje been geeft, is hij weer voorwaarts en staat hij er weer helemaal aan”,
vertelt de amazone.

Dirk Caremans

Opvallende jaargang op
hengstenkeuring

Tijdens de laatste hengstenkeuring in ‘s-Hertogenbosch maakte Wynton een goede beurt met twee zonen in de
kampioenskeuring. Deze Emerson uit Larivola keur van Flemmingh was er één van.

Ideaal karakter
Wynton werd als vierjarige aangewezen
voor de verrichtingstest en doorliep deze
met glans. Hij eindigde als verrichtingskampioen, en als je nu het rapport leest,
dan onderstreept dat de voorspellende
waarde van deze test. Er wordt in het
rapport gesproken van een eerlijke, sensibele hengst met een zeer goede instelling, die veel bereidheid tot werken heeft.
En over de beweging wordt gezegd dat
deze over een zeer goede beentechniek,
een goede houding en een zeer goede
balans beschikt. Laten dat nu net de
kwaliteiten zijn, die je nodig hebt voor een
toppaard… Als sportpaard imponeerde
de zwarte hengst vanaf het begin. Gereden door amazone Madeleine Witte werd
hij netjes opgeleid, en een half jaar na zijn
verrichtingstest eindigde hij op een tweede plaats in de Pavo Cup. Wynton liep
vervolgens als vijfjarige en zesjarige in
alle mogelijk competities mee en eindigde
bovenaan. Een overzicht van zijn staat
van dienst is weergegeven in het kader
op de vorige pagina. Daarna begon het
echte werk pas. In de nationale dressuur
bleek de combinatie Wynton/Witte lastig
te verslaan, met als absolute hoogtepunt
tot nu toe het behalen van het Indoor
Kampioenschap in de Lichte Tour. Dit
kampioenschap is direct zijn afscheid van

de Lichte Tour, en de nieuwe uitdaging
ligt op het hoogste niveau. Een uitdaging
die zijn amazone Madeleine Witte graag
aangaat. We spreken haar een week
nadat haar Grand Prix-topper Vontango
compleet onverwacht stierf aan de gevolgen van koliek. Een klap die duidelijk nog
nadreunt bij de amazone. Maar als het
over Wynton gaat, is ze weer ouderwets
enthousiast. “Wynton is op de eerste
plaats een ongekend getalenteerd paard.
Hij piaffeert en passageert zonder dat het
hem echt moeite kost. Daarom is hij op
zijn negende jaar ook al klaar voor de
overstap naar de Grand Prix. Als ik bij
Anky (van Grunsven, red.) les, dan doen
we twee keer piaffe, en dan zegt Anky
‘stop er maar weer mee, het is goed zo’.
Een paard met zoveel talent, doet het
bijna vanzelf, dat hoef je niet heel vaak te
oefenen. Daarbij komt het karakter van
Wynton heel dicht bij het ideale karakter
van een dressuurpaard. Hij is intelligent,
gevoelig, heeft looplust, maar is niet snel
bang of kijkerig. Wat dat betreft een
perfecte mix van de karakters van Jazz
en de vaderpaarden uit de moederlijn,
Matador en Rubinstein. Ik weet niet of het
je wel eens is opgevallen, maar hij is één
van de weinige hengsten die stil staat
tijdens prijsuitreikingen. Heel relaxed is
dat met hem. En zodra je ook maar een

Voor de fokkerij heeft Wynton dit jaar
tijdens de hengstenkeuring in ‘s-Hertogenbosch zijn visitekaartje afgegeven met
drie aangewezen zonen, waarvan er twee
meeliepen in de kampioenskeuring. Hiermee heeft hij zijn eerste mindere jaargang
compleet gerevancheerd. Arie Hamoen
knikt bevestigend op deze constatering.
“In de veulencollectie die Wynton liet zien
tijdens de afstammelingenkeuring, zaten
beslist wel enkele aansprekende en
goede veulens. Maar de lange lijnen
werden nogal eens gemist. Het jaar erop
was dat veel beter. Het zou goed kunnen
dat de fokkers de hengst beter hebben
ingezet op basis van de veulens die ze
hebben gezien. Wynton fokt het beste bij
langgelijnde, grootramige merries. Op
zulke merries kan hij goed werk doen met
zijn goede bewegingstechniek. Als we
naar de fokwaarden kijken, zien we
verder dat Wynton goed fokt op het
gebied van exterieur en beweging,
gemiddeld op de gezondheid. De hoogtemaat staat op dit moment op 99, wat
betekent dat hij niet vergrotend fokt. Dat
sluit aan bij het advies dat hij het vooral
goed doet op langgelijnde, grootramige
merries met maat. Dit jaar zijn zijn oudste
nakomelingen oud genoeg om Pavo Cup
te lopen, en we kijken daar met veel
belangstelling naar uit.” Ook eigenaar
Nico Witte weet waar de verervingskwaliteiten van zijn hengst liggen. “Dat de
tweede jaargang beter was, heeft niets
met genetica te maken, maar met bewustere keuzes. Wynton heeft inderdaad
grootramige merries nodig. Beweging
geeft hij sowieso door, daar hoef je niet
bang voor te zijn. Ik ben daar heel eerlijk
in. Als hengsteneigenaar heb ik er ook
baat bij als de hengst zoveel mogelijk
passende merries krijgt. Op de lange
termijn betaalt zich dat uit in goede nakomelingen, en dat maakt een hengst als
fokpaard alleen maar interessanter en
waardevoller, omdat de praat positief is”,
vertelt de hengsteneigenaar. Uit zijn
eerste twee jaargangen kunnen een
aantal opvallende paarden worden
genoemd. Davigna (uit Annabel elite pref
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Jacob Melissen

van De Niro) is daar een voorbeeld van.
Deze werd, net zoals Wynton zelf, bij
Hans en Grietje Jansen gefokt, uit
fokwaardetopper en meervoudig hengstenmoeder Annabel. Davigna was reservere kampioene op de CK in Brabant en
hoort met fokwaarde van 198 (betrouwbaarheid 34%) bij de top vijf van de
fokwaarderanking merries zonder kinderen in de sport. Ook Dalia Delin (uit Zerrodelin van Houston) is een opvallende
nakomeling van Wynton. Deze merrie kon
verleden jaar gehuldigd worden tot
kampioene van de CK in Limburg. Van de
mannelijke nakomelingen kon Dark President (uit Lola-G ster pref prest van Ramiro) vorig jaar in het stamboek worden
ingeschreven. De hengst die opvalt met
zijn opvallende techniek van bewegen en
vlijtige achterbeen, is gefokt door fokker
Gordijn uit Sint Oedenrode is in eigendom
van de President Stables in Stad aan ’t
Haringvliet. De afgelopen hengstenkeuring leverden maar liefst drie hengsten op
die aangewezen werden voor het verrichtingsonderzoek. Naast Excellent (uit
Washington A elite pref sport dres van
Flemmingh) waren dat de voor de kampioenskeuring uitgenodigde en later tot
reservekampioen gehuldigde hengst
Expo (uit Kelwrie ster sport dres van
Belisar) en Emmerson (uit Larivola keur
van Flemmingh), die eveneens in de
kampioenskeuring meeliep.

De familie Jansen combineerde hun fokwaardetopper Annabel elite pref EPTM (v.De Niro) met de door hun
gefokte Wynton. Het resultaat was deze Davigna, reservekampioene van de CK in Brabant.

De toekomst ziet er voor Wynton rooskleurig uit. Na de opvallende jaargang op
de laatste hengstenkeuring is hij gevraagd
bij de fokkers. En zijn bewegingstechniek
en vlijtige achterbeen verraden zijn mooie
techniek voor passage en piaffe, waardoor zijn sportieve loopbaan op het hoogste niveau best wel eens heel succesvol
kan worden. Stel dat Wynton het nu echt
goed gaat doen en gevraagd wordt voor
grote meerdaagse internationale wedstrijden of kampioenschappen. Blijft hij dan
wel beschikbaar voor de fokkerij? We
vragen het aan Madeleine Witte, die om
de vraag kan lachen. “We hebben het
geluk dat Wynton over een uitstekende
kwaliteit sperma beschikt. En we hebben
meer dan genoeg diepvriessperma. We
kunnen het dus gewoon blijven combineren. Maar zover wil ik op dit moment helemaal nog niet denken. Voorlopig genieten

Jacob Melissen

Genieten

Wynton-dochter Dalia Delin (uit Zerrodelin van Houston) kon verleden jaar tot kampioene van de CK in Limburg
worden gehuldigd.

we gewoon iedere dag opnieuw van
Wynton en niet te vergeten van zijn fokkerij. Want hij is gewoon een prachtige
verschijning met een gouden karakter en
ongekend talent. Voorspellingen naar de
toekomst maak ik nooit zo snel. We zien

gewoon wel hoe het loopt. En weet je
wat ook zo leuk is? Veel van zijn kwaliteiten zie ik bij zijn nu nog jonge kinderen
terug. Ook daar kijken we naar uit om
mee aan het werk te gaan”, besluit de
amazone.
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