GOEDGEKEURD

Ziësto
Hengst met ‘go’
Na een mooie carrière bij de jonge paarden vertrok de
goedgekeurde hengst Ziësto in oktober 2010 naar de stal van
HENGSTEN

de familie Glock in Oostenrijk om daar ingezet te worden voor de
sport en voor de fokkerij. Onlangs besloten de eigenaren hem bij
Hans Peter Minderhoud onder te brengen. Ziësto is weer terug!
TEKST: NICOLE RIETMAN-REIJN • BEELD: ARND BRONKHORST E.A.

D
Hans Peter
Minderhoud:

“Zijn looplust is
één van Ziësto’s
sterkste punten,
naast zijn mooie
draf en zijn
goede galop.”
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e fokker van Ziësto, Aad de Jong uit
Wouwse Plantage, is er blij mee. Hij fokte de
zoon van Lancet uit de ster prok prestatiemerrie Molly (v.Clavecimbel). Hij kocht
Molly als jaarling. “Ze heeft het zelf tot de klasse M
gebracht. Van Gribaldi heeft ze een dochter gebracht,
Symphony, die Lichte Tour gelopen heeft en nu ingezet
wordt voor de fokkerij bij haar huidige eigenaar. Zelf
heb ik ook nog een Gribaldi-merrie uit Molly waar ik
een veulen van Ravel uit heb en een volle broer van
Ziësto. Een tweejarige, en die kon nog wel eens beter
worden dan Ziësto. Het ziet er in ieder geval goed uit.”

Kleintje
“Ziësto was als veulen brutaal. We zagen al vroeg
dat er wel iets in zat.” De Jong verkocht hem als
veulen aan Jacques Marée en Tim Coomans.
Gerdine Marée: “We hadden twee veulens gekocht
bij De Jong. Een Polanski en Ziësto. Ziësto was in
die tijd een beetje de onderdanige en het kleintje
van die twee. Toen ze bij ons van de wagen
afkwamen, sprong de Polanski hem meteen in zijn
nek. Eenmaal hier op stal hebben we ons een tijdje
af zitten vragen of hij wel groot genoeg zou worden
en of we hem moesten castreren of niet.” Desondanks werd Ziësto langzaam aan het werk gezet.
“De man die hier al jaren met de jonge hengsten
werkt zei ‘potverdorie, iedere dag valt die Ziësto
me meer mee’. En tot aan de dag dat we hem
verkochten is dat eigenlijk zo gebleven.”
Ziësto werd voor het KWPN goedgekeurd. Gerdine:
“Het feit dat hij vrij is van al het bloed waar we

binnen onze fokkerij al zoveel van hebben, maakt dat
hij voor de KWPN-fokkerij heel interessant is. We
vonden het wel jammer dat Ziësto bij zijn goedkeuring de opmerking meekreeg dat hij wel merries
nodig heeft met een ongecompliceerd karakter. Het is
waar dat hij als driejarige duidelijk van zich liet horen
en nog niet zo gedisciplineerd was. Dan krijgt zo’n
hengst al gauw het stempel ‘gecompliceerd’ mee.
Maar naarmate hij verder in de africhting kwam, was
het allemaal niet meer zo spannend.”
In het eerste seizoen na zijn goedkeuring dekte Ziësto
een kleine zestig merries en daarna is Gerdine er
langzaam mee aan het werk gegaan. “Het eerste
hoogtepunt waar je dan naartoe werkt is de presentatie op de hengstenkeuring in Den Bosch in februari.
En daar liet hij zich heel goed zien.”

Blij en trots
Als vierjarige moest Ziësto net als alle andere
vierjarige goedgekeurde hengsten de Pavo Cup
lopen. Gerdine: “Een maand voor de Pavo Cup
gingen wij nog op vakantie. Vlak voordat wij van
vakantie terugkwamen, heeft hij ’s nacht in de stal
met een been tussen de tralies vastgelegen. Hij is
toen naar Utrecht gebracht, omdat ze bang waren
voor ernstige verzuring en koliek vanwege het
lange vastliggen. Toen wij terugkwamen van
vakantie was zijn been nog behoorlijk dik, maar
tien dagen daarna liep hij braaf mee op de Pavo
Cup en zonder medicijnen of pijnstillers. Want dat
mag niet. Hij liet zich echt van zijn beste kant zien.
We werden achtste en gezien de gebeurtenissen

daarvoor waren we met dat resultaat enorm blij en
hartstikke trots. Dit tekent het karakter van Ziësto
helemaal. Hij wilde bij ons altijd werken, zeven
dagen per week, had nooit een pijntje, wilde graag
aandacht. Met een keer per dag werken, was hij
niet tevreden. Hij wilde ’s middags altijd graag naar
buiten. Dan kon hij nog een keer zijn energie
lekker kwijt.”

Competitie en WK

HENGSTEN

Na de Pavo Cup kwam de hengstencompetitie. “Daar
liet hij zich nogal horen en werden we tweede. Maar
het is een paard met zoveel souplesse, hij nam me zó
mee, hij had een heel fijne mond. Daar was eigenlijk
helemaal niks ingewikkelds aan. De grootste kwaliteit
die je als ruiter moest hebben, was dat je hem bij de
les moest kunnen houden. Om hem een uitdaging in
het werk te laten hebben, waardoor hij zich kon
concentreren en niet de buitenwereld belangrijker
vond dan zijn ruiter of amazone.”
Na de hengstencompetitie reed Gerdine met Ziësto
met succes mee in de selecties voor het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden. “We
werden afgevaardigd naar het WK voor vijfjarigen.
Dat eerste kampioenschap daar was wel heftig voor
hem. Daar lopen merries met veulens, en paarden
op de galoppeerbaan die om de dressuurbaan heen
ligt. Het ging daar minder dan verwacht, maar dat
had vooral met spanning te maken. En spanning is
iets wat ze in Duitsland niet graag zien.”
De Pavo Cup waaraan Ziësto vlak na het WK
deelnam was wel een succes. Hij werd in de finale
gereden door de testruiters Stefan van Ingelgem en
Sander Marijnissen en met name Sander Marijnissen was bijzonder gecharmeerd van de hengst.
“Een geweldig paard. Hij trekt je echt in het zadel
en laat je heel goed zitten. Hij kan ook zeer goed
schakelen. Een paard dat volgens mij van nature
een goede passage/piaffe in huis heeft”, zo vertelde
de ruiter na zijn rit. Ziësto eindigde in de Pavo Cup
voor vijfjarigen op de derde plaats.
Het jaar daarna verliep het wereldkampioenschap
in Verden uitstekend. “We wonnen daar de kleine
finale. Dat was geweldig. We reden echt een
superproef en hebben daarna ook een hele fijne
finale gereden. Dat was wel de kroon op onze
sportieve carrière tot dan toe” aldus Gerdine.

Hans Peter
Hans Peter Minderhoud en Ziësto
zijn klaar voor de Lichte Tour. Hij
focust nu op de selecties voor
Hoofddorp in de Lichte Tour.

Inmiddels was ook de familie Bartels mede-eigenaar van Ziësto. Het was de bedoeling dat Imke
Schellekens de hengst zou gaan rijden, maar daar is
het niet meer van gekomen. Gerdine: “Al heel snel
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na het WK bleek dat de Oostenrijkse familie Glock
belangstelling had voor de hengst. We moesten
onszelf de vraag stellen of we wilden gaan voor het
sportieve succes in Nederland of dat de commerciele belangen misschien voorrang moesten krijgen.
We hebben voor dat laatste gekozen. Marcel
Schoenmakers, de ruiter van de familie Glock, had
echt een klik met Ziësto. Hij heeft vorig jaar al Prix
St. Georges met hem gestart en ik heb inmiddels
begrepen dat Ziësto het lievelingspaard is van de
heer Glock.” Onlangs heeft de familie Glock
besloten, ondanks dat Marcel Schoenmakers prima
werk met Ziësto heeft verricht, de hengst onder te
brengen bij Hans Peter Minderhoud in Harskamp.
Hans Peter: “Ik ken Ziësto sinds zijn vierde jaar. Toen
ik met Zizi Top in de hengstencompetitie zat, zat
Gerdine erin met Ziësto. Dat was altijd tamelijk
spannend. Zizi Top won, of Ziësto won. Ook in de
Pavo Cup kwamen we elkaar tegen en we waren
samen in Verden. Van zijn vierde tot zijn zesde was
het zo dat waar ik met Zizi Top was, Gerdine ook was
met Ziësto. Ik heb het altijd een heel mooi aansprekend paard gevonden. Hij heeft een heel mooi front,
heel veel lossigheid en een enorme looplust. Hij blijft
altijd maar gaan. Toen ik hem als jong paard onder

Gerdine Maree:

“Die ‘go’
die vaak als
gecompliceerd
wordt gezien
heb je nodig
voor
de topsport.”
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Gerdine zag vond ik dat hij wel heel erg veel energie
had, misschien wel iets teveel, maar nu hij ouder is is
die energie behoorlijk in goede banen te leiden. Die
looplust is nu wel één van zijn sterkste punten, naast
zijn mooie draf en zijn goede galop.”
Hans Peter reed Ziësto voor het eerst in november
vorig jaar. “Hier in Harskamp krijgt de hengst wat
meer kansen, doordat het hier allemaal wat
praktischer is om het sporten te combineren met
het dekken. In goed overleg is daarom besloten dat
Ziësto naar Nederland zou komen.”
Hans Peter reed Ziësto op de KWPN Hengstenkeuring in de rubriek ‘Olympische verervers’ als zoon
van Lancet. “Ik heb hem niet in de VHO Trofee
gestart. Hij is klaar voor de Lichte Tour, maar
omdat ik nog maar weinig meters met hem heb
gemaakt, leek het me daar onder die moeilijke
omstandigheden niet verstandig om te doen.
Wanneer ik hem nu precies ga starten weet ik nog
niet, maar het doel is om hem de selecties voor
Hoofddorp te laten lopen in de Lichte Tour.”

Nazaten
Gerdine heeft inmiddels ook al één van de
nakomelingen van Ziësto in de Subli Cup mogen
rijden. “Die heeft dezelfde instelling als Ziësto. Hij
wil er altijd voor gaan en neemt je helemaal mee.
Dat is wat je graag wilt zien in een sportpaard. Die
‘go’ die bij jonge paarden door veel mensen als
gecompliceerd wordt gezien, heb je misschien wel
nodig om ook dat laatste stukje voor de topsport
aan boord te hebben. En als je ziet wat er aan
kwaliteitsvolle paarden gekomen is na het relatief
kleine aantal dekkingen dat hij op zijn naam heeft
staan, dan is dat geweldig.”
En daar heeft Gerdine helemaal gelijk in. Zo is daar
de elitemerrie Dolly uit Tiffany’s Monday (v.Osmium,
f/g Tim Coomans in Oud-Beijerland). Zij was de
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Centrale Keuring in Zeeland. En onlangs werd de
hengst Fontainebleau uit Viva Carla elite (v.Ferro)
aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Hij
werd gefokt door M.A. van de Goor in Herpen.

Kriebels
De Jong: “Ziësto is het mooiste paard dat ik ooit
gefokt heb hoewel ik vaker een paard op het WK in
Verden heb gehad. Vorig jaar liep er een door mij
gefokte Vic uit de Jetset-merrie Nola M mee onder
een Belgische amazone. Die maakte daar geen
bijzondere indruk, maar het is voor een fokker al
een hele eer dat daar fokproducten van je mogen
zijn. Ik ben heel blij dat Ziësto terug in Nederland
is. Als hij straks in de sport loopt, ga ik hem zeker
volgen en proberen er vaak bij te zijn, want het is
een super paard om te zien. Ik was er ook bij in
Verden. En als dan het Wilhelmus gaat spelen dan
krijg je de kriebels hoor! En nu ik erover vertel
komen de waterlanders alweer...”

•

VERERVING ZIËSTO
ZIËSTO
LANCET X CLAVECIMBEL
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gemiddeld

Genetisch profiel
Dressuur

laag

59%

168

Exterieur

laag

63%

110

Vrij bewegen

laag

63%

115

OC-gezondheid

laag

62%

106

Stokmaat

klein

67%

102

*

HENGSTEN

1. Elegance TC is een dochter van Ziësto uit Roseanne (v.Gouverneur) die
opviel tijdens de Nationale Merriekeuring. 2. Ster prok-merrie Efaya
(Ziësto x Jazz) was de kampioene van de Centrale Keuring in Zeeland.
3. Elitemerrie Dolly was kampioene bij de VSN-trofee en is één van de
opvallendste nakomelingen van Ziësto. 4. Tijdens de afgelopen
hengstenkeuring werd Fontainebleau (v.Ziësto) aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek.

reservekampioene op de NMK in 2011, scoorde maar
liefst 90 punten voor haar IBOP-proef in Vlaardingen
met een 10 voor de galop en een 9,5 voor de draf, was
winnares van de VSN-Cup vorig jaar en werd zesde in
de finale van de Pavo Cup.
De ster prokmerrie Emara M uit Umara (v.Fidermark,
fokker A. de Jong uit Wouwse Plantage) kreeg 85
punten tijdens de stamboekkeuring voor exterieur en
beweging, was derde tijdens de CK van Zuid-Holland
en liep mee op de NMK.
Tim Coomans en de familie Triemstra in Maas fokten
Elegance TC uit Roseanne (Gouverneur). Dat is
tevens de moeder is van de merrie TC Beau Deux
(v.Ravel) die aan het WK in Verden deelnam. Elegance
scoorde 80 punten voor haar exterieur bij de
stamboekopname, was kampioene van de CK in
Zuid-Holland, slaagde met 79 punten voor haar
IBOP-proef in Vlaardingen en liep mee in de
kopgroep van de NMK.
De merrie Elegance, gefokt door G.P.C. Janssen uit
Nootdorp uit de merrie Wynona (v.Sir Sinclair) liep
met 81,5 punten een hele goede IBOP-proef in Lisse.
Efaya is een ster prok-merrie uit Papaya elite pref
sport (v.Jazz) en werd gefokt door C.A. Telussa
Baas uit Oostkapelle. Zij was de kampioene van de

*
*
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*
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Ziësto scoort op de fokwaarden 168 voor de
dressuurindex (betrouwbaarheid 59%), voor het
exterieur scoort hij 110 (63%), voor het vrijbewegen
115. Bij de detailkenmerken exterieur valt het
rechthoeksmodel (92) op, de lichte hoofd-halsverbinding (92), de wat verticale halsrichting (91) en de
zware halsbespiering (105), de lage verzenen (105)
en het fijne beenwerk (105). Hij draaft met veel
ruimte (89), souplesse (89), en balans (85 en zijn
galop is lang (89) en met veel afdruk (90). Meer
informatie vindt u in het Digitale Hengstenboek op
www.kwpn.nl.

OPVALLENDE NAKOMELINGEN VAN ZIËSTO
Dolly (mv.Osmium), 2e
NMK, 1e VSN, 6e Pavo
Cup Emara M (mv.
Fidermark), 3e CK
Zuid-Holland en NMK
Elegance TC (mv.
Gouverneur), 1e CK
Zuid-Holland en NMK Efaya
(mv.Jazz), 1e CK Zeeland
Fontainebleau (mv.Ferro)
aangewezen voor VO
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