ONTMOETEN

Zeldzaam
g etalenteerde,
zwarte parel
Wynton keur

De zeldzaam getalenteerde Jazz-zoon Wynton is gezegend met al het talent om op het hoogste
niveau goed mee te komen en combineert dat met een goed karakter. In de fokkerij weet hij zich
positief te onderscheiden en dat leverde hem het keurpredicaat op. Op vijftienjarige leeftijd, in de
herfst van zijn carrière, hoopt Madeleine Witte-Vrees nog een paar mooie jaren met de zwarte
hengst te beleven.
Tekst: STEEF ROEST — Beeld: DIRK CAREMANS

D

e uit het Gelderse Joppe afkomstige
fokkers Hans en Grietje Jansen zijn
grote bewonderaars van de wereld
beroemde trompettist Wynton Marsalis. Vooral
zijn trompetsolo uit het Brandenburgse concert
van Bach kan het echtpaar bekoren. Als hun
Matador II-merrie Acacia in 2003 een fantas
tisch zwart hengstveulentje geeft, kan die jonge
Jazz maar één naam krijgen en dat is Wynton.
Hoewel later zou blijken dat het bloedmooie
zwarte veulen over net zoveel talent beschikt als
zijn naamgenoot, is niet voor iedereen dat
talent onmiddellijk zichtbaar.

Twee veulenveilingen
“Wij hadden in dat jaar twee zwarte veulens en
we boden hen allebei aan bij een veulenveiling.
Wallenburg, een De Niro uit Wynton’s groot
moeder Aktionella, werd geveild op de Prinsjes
dagveiling en verloren we vervolgens uit het
oog. Wynton presenteerde zich heel goed bij de
selectiedagen en we waren best wel verbaasd dat
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zowel de Prinsjesdagveiling als Veulenveiling
Borculo hem niet wilde hebben. Achteraf vinden
we dat niet spijtig, want we hebben zo ontzet
tend veel plezier met en van Wynton gehad.”

Echte fokmerrie
Moeder Acacia is volgens de familie Jansen een
echte fokmerrie. “Een langgelijnde, ietwat
kortbenige merrie. Ze kon heel goed bewegen en
haar achterbeengebruik was krachtig. De keuze
voor Jazz was vooral gebaseerd op zijn populari
teit”, verklaart Hans Jansen. Die keuze pakt goed
uit, want Wynton’s volle zus Tamarinde (ster
prest sport-dres) is als driejarige uitgenodigd
voor de Nationale Merriekeuring en behaalt als
vierjarige de zevende plaats in de Pavo Cup. In
Amerika schenkt zij het leven aan het Grand Prixpaard Quantam Jazz (v.Quaterback) en het Lichte
Tour-paard Floretienne (v.Florestan I).
Later krijgt Acacia nog twee dochters van
de bekende Cocktail-zoon, totdat zij overlijdt
aan een koliekaanval.

Gestrand in tweede bezichtiging
Nico Witte herkent wel het talent van Wynton
als veulen al en koopt zich meteen voor de helft
in. Op de terreinen van Stal Witte, in diezelfde
opfokstal als waar zijn vader Jazz heeft gestaan,
brengt Wynton zijn eerste jaren door. In de
eerste bezichtiging laat de jonge hengst zich
goed zien. In Den Bosch verstapt de zwarte zich,
waardoor het traject op dat moment stopt.
Beide eigenaren besluiten door te zetten en de
hengst een jaar later onder het zadel te presenteren. Met succes, want ondanks zijn jeugdigheid behaalt Wynton vervolgens de hoogste
punten in het verrichtingsonderzoek en wordt
hij goedgekeurd voor de dekdienst.

Pavo Cup
Wynton is nog maar net terug uit het verrichtingsonderzoek als de Pavo Cup staat te
wachten. “Ik zat er nog maar net twee weken op,

onder het zadel was het gevoel meteen heel
goed”, licht Madeleine Witte-Vrees toe. De jonge
hengst loopt in de Pavo Cup voor vierjarigen
naar de reservetitel, vlak achter zijn halfbroer
Westpoint. In de daaropvolgende winter loopt
Wynton vooraan mee in de hengstencompetitie
en op de KWPN Hengstenkeuring zet hij de
competitie op zijn naam.

De Jazz-zoon Wynton
won gedurende zijn leven
al veel proeven op
verschillende niveaus.
Madeleine Witte-Vrees is
hard op weg om weer
opgenomen te worden in
het olympisch kader.

Madeleine Witte-Vrees:

“Een Duits blad
schreef dat de echte
wereldkampioen
vierde werd in
Verden.”
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Buiten het podium
Op vijfjarige leeftijd eindigt Wynton net buiten
het podium op het WK Jonge Dressuurpaarden.
Madeleine: “Een Duits blad schreef destijds dat
de winnaar van het kampioenschap op de vierde
plaats was geëindigd. Laten we het er maar op
houden dat hij echt fantastisch liep. Je kunt je
natuurlijk afvragen of de wereldkampioen altijd
het beste sportpaard of de grootste vererver
wordt. Vrij snel daarna wonnen we ook de Pavo
Cup. Achteraf bleek ik tijdens het wereldkampioenschap al zwanger. Edward (Gal, red.) heeft
Wynton overgenomen en de hengstencompetitie in de klasse M met hem gewonnen. Na de
geboorte van Niels heb ik hem voor het WK
weer overgenomen. Die zevende plaats had echt
beter gekund als het niet mijn eerste grote
wedstrijd was. Met Edward had hij ongetwijfeld
beter gescoord.”

Moeiteloos
In het ZZ-Licht wordt de hengst nationaal
kampioen, in het ZZ-Zwaar gebeurt dat weer en
in de Lichte Tour blijkt Wynton wederom de
beste van het land. “Hij heeft nooit ergens
moeite mee gehad. Het klinkt raar, maar het
lukte gewoon altijd met hem. In al die rubrieken
heeft hij zoveel gewonnen en de africhting ging
zo makkelijk dat ik op negenjarige leeftijd de
overstap naar de Grand Prix maar heb gemaakt.
We hebben altijd al geweten dat hij kon piaffe-
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ren. In het verrichtingsonderzoek maakten ze al
een klein dribbeltje met hem en als vijfjarige
stond hij, ook als ik het niet vroeg, al mooi op de
plek te piafferen. Natuurlijk is het naast een
baan als dekhengst allemaal net wat moeilijker,
maar we hadden zeker door dat, als hij goed mee
bleef werken, Wynton heel goed mee zou
kunnen komen in de Grand Prix.”

De KWPN-goedgekeurde
Four Legends KS (mv.
Ferro) werd voor 605.000
euro geveild op de
Excellent Dressage Sales.

Het juiste Grand Prix-hout
In Oldenburg loopt de Jazz-zoon in de top van
het klassement mee en bemachtigt hij op
negenjarige leeftijd ruim 71 procent in de
zwaarste klasse. Topklasseringen in Dortmund
en op Indoor Brabant volgen in het daaropvolgende voorjaar. In Arnhem zit er maar liefst 74
procent in en op het CHIO in Rotterdam laat
Wynton op tienjarige leeftijd zien uit het juiste
Grand Prix-hout gesneden te zijn. “Wynton
heeft altijd bewezen dat er veel natuurlijke

Madeleine Witte-Vrees:

“De africhting ging geruisloos. Op zijn
negende maakten we al de overstap
naar de Grand Prix.”

OPVALLENDE NAKOMELINGEN IN
DE SPORT
aanleg aanwezig was. Zijn mogelijkheden tot
sluiten zijn oneindig. Dat zie je natuurlijk vooral
in de piaffe, passage en in de pirouettes. Zoals
Wynton kan piafferen, kunnen er maar weinig.
Of het nou 10 of 30 passen zijn, het gevoel is
onbeschrijflijk”, vertelt Witte-Vrees.

Blessures
Ondanks zijn enorme talent en het eerste
veelbelovende jaar is het van internationale
kampioenschappen nooit gekomen met de
zwarte keurhengst. Wynton wordt geplaagd
door blessures en verdwijnt voor vier jaar van
het internationale veld. “Het ging al even
minder makkelijk, het voelde voor mij allemaal
net wat minder goed. Er was alleen geen
kreupelheid te vinden. Het heeft daardoor wel
een jaar geduurd voordat duidelijk was dat
Wynton, waarschijnlijk bij het dekken, een
blessure aan zijn meniscus had opgelopen. Het
duurde even voordat hij geopereerd en hersteld
was. Daarna heb ik hem nog een keer in Ermelo
gestart. Hoewel hij de Grand Prix won, heeft hij
zich daar waarschijnlijk ergens verstapt. Een dag
later stond hij kreupel.”

D
 ettori (mv.Clint Eastwood) Lichte Tour met Danielle Keur
D
 ark Knight Texel (mv.Caritas) Lichte Tour met Eva van der Linde
D
 ynton B (mv.Rex Magna xx) Lichte Tour met Nicole van Amerongen
D
 omingo (mv.Ferro) Lichte Tour met Cindy Schuurmans (BEL)
D
 ance Royal (mv.Flemmingh) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en
Lichte Tour met Ashley Langevoort
E l Corona Texel (mv.Goodtimes) Lichte Tour met Ainhoa Prada en verkocht aan
Amerikaanse para-amazone Rebecca Hart
E l Paso (mv.Flemmingh) Lichte Tour met Lisanne der Nederlanden
E tango (mv.Crosby) Lichte Tour met Alexandra Dominguez Thomas (GUA)
E aton H (mv.San Remo) Grand Prix met Esmee van Gijtenbeek

GOEDGEKEURDE ZONEN
D
 ark President D&R (mv.G.Ramiro Z) Lichte Tour
F our Legends KS (mv.Ferro) ZZ-Zwaar
H
 itmaker (mv.Cabochon) Z1-dressuur
Ibsen B (mv.Cabochon) Gelderse hengst
Imposantos (mv.Krack C)

GOEDGEKEURDE KLEINZOON
J amaica (Desperado x Wynton)

Onder Esmee van Gijtenbeek was Eaton H een opvallende verschijning. De ruin is inmiddels met het oog op de Spelen van Tokyo verkocht naar Japan.
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GENETISCH PROFIEL WYNTON
GENETISCH PROFIEL
Dressuur
Exterieur
Vrijbewegen
OC-gezondheid (GFW)
Stokmaat

BTBH.
90%
93%
93%
69%
92%

***

**

*

Laag
Laag
Laag
Laag
Klein

VERERVING
De in 2003 geboren Wynton heeft een dressuurindex van 157 met een
betrouwbaarheid van 90 procent. Qua exterieur (110) en beweging (112) fokt de
hengst bovengemiddeld goed, beide met een betrouwbaarheid van 93 procent.
Wynton scoort op de vererving van zijn stokmaat 98 punten, wat betekent dat hij
iets verkleint. We zien verticale halzen, met een lichte hoofd-halsverbinding en
gemiddeld van lengte en bespiering. Wynton vererft fijn beenwerk, de kwaliteit
van dat beenwerk valt hard te noemen. In beweging valt op dat de stap neigt
naar voldoende ruimte, al wijkt de correctheid soms wat af richting het Franse.
In draf zien we veel ruimte, souplesse, kracht en balans. De galoppade is
krachtig en dragend.

Na langdurig herstel maakte de hengst een jaar
geleden zijn internationale comeback op Indoor
Brabant, waar hij in de wereldbeker bijna
72 procent in de klassieke proef loopt en ruim

GEMIDDELD
157
110
112
97
98

*

**

***
Hoog
Hoog
Hoog
Hoog
Groot

76 procent in de kür op muziek. Afgelopen
februari liet de hengst in Neumünster zien weer
terug te zijn op het hoogste niveau. Met net
geen 73 procent in de Grand Prix is Wynton er
weer helemaal en in de kür op muziek bemachtigt hij 77 procent.

Karakter
Madeleine is lovend over het karakter van
Wynton. “Ik heb veel Jazz-en gereden. Ze zijn
zeker sensibel, maar lang niet allemaal stout.
Het goede karakter komt gedeeltelijk bij de
moederlijn weg. Matador II was een geweldige
hengst en had ook dat brave karakter. Ik denk
dat Wynton één van de weinige Jazz-en is die
stilstaat bij de prijsuitreiking. We hebben best
wel wat pech gehad en hoe lang ik niet op het
concoursterrein ben geweest, hij gedraagt zich

Eastwood Mango (mv.
Sandro Hit) liep met de
Spaanse Jordi Domingo
internationale jongepaardenproeven. De
Amerikaanse Ashley
Holzer heeft de ruin nu
onder het zadel. Eerder
werd de ruin door Peter
Wetzelaer gereden.

IDS7 — 20 april 2018

37

Uit de eerste jaargang
van Wynton komt de
KWPN-hengst Dark
President D&R
(mv.G.Ramiro Z), die met
Glock-ruiter Riccardo
Sanavio goed presteert in
de Lichte Tour.

altijd. Dat zegt zeker iets over zijn instelling.
Wynton blijft altijd gaan en laat me in de proef
nooit in de steek. Aan de hand kan hij wel weer
dominant zijn.”

Kroon op werk
De familie Jansen, nog steeds mede-eigenaar
van Wynton, heeft altijd veel vertrouwen gehad
in hun zwarte parel. “Het was een grote
teleurstelling toen hij er in de tweede bezichting
uitging. We hebben met onze kleinschalige
fokkerij best veel succes gehad. Zo hebben we
meerdere goedgekeurde hengsten gefokt,

Hans Jansen:

“Het keurschap is de kroon op
onze kleinschalige fokkerij.”
NMK-merries en een aantal goede sportpaarden. Het keurschap is echt de kroon op ons
werk. Het laat zien dat Wynton niet alleen een
goed sportpaard is, maar zijn kwaliteiten ook
vererft. Het is de eerste hengst waarmee wij
naar de hengstenkeuring gingen. We zijn er echt

reuzetrots op dat Wynton, uit onze kleine
fokkerij, het zo ontzettend goed is gaan doen”,
vertelt Hans Jansen. Wynton is zeker niet het
enige succes dat hun fokkerij voortbracht. Hun
andere in Duitsland gekochte merrie is Annabel,
die aan de basis staat van de KWPN-hengsten
Chagall D&R (v.Jazz), Bretton Woods (v.
Johnson) en Wynton’s zoon Four Legends KS.

Herfst
Op vijftienjarige leeftijd, in de herfst van zijn
carrière, hoopt Witte-Vrees nog een paar mooie
jaren met de zwarte hengst te beleven. “Het is
mijn doel om weer terug te komen in het
olympisch kader. De bondscoach vroeg mij of ik
Wynton kon inzetten in de Nations Cup. Zo
kunnen beide paarden, Wynton en Cennin,
gespaard blijven door om-en-om mee te gaan.”
Over zijn nakomelingen is de amazone enthousiast. “Je hebt veel goede Wynton’s. Het valt me
wel op dat ze vaak een jaar langer nodig hebben.
Wynton was zelf wat later uitgezwaard en dat
zie je ook bij zijn kinderen. Ik heb er hier op stal
een aantal gereden en mij valt het op dat ze heel
werkwillig zijn en bovengemiddeld veel aanleg
voor piaffe en passage hebben. Bovendien zijn
ze allemaal knap en zwart, wat wil je als
dressuurruiter nog meer?”, sluit Madeleine
knipogend af. •
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