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Toonaangevende
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Predicaten moederlijnen nader bekeken

De KWPN Kampioenschappen zijn inmiddels alweer twee maanden geleden en IDS
bekeek de uitslagen van de finales van de Blom Cup nog eens analytisch na. Welke
hengsten kwamen bovendrijven met hun nazaten? Welke hengsten zijn sterk in de
moederlijn? En uit wat voor merries kwamen de Blom Cup-finalisten nu eigenlijk? IDS
nam de beste vier-, vijf-, zes- en zevenjarigen van de Blom Cup onder de loep en zette
een aantal interessante feiten op een rij.
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oor zowel de fokkers als de hengstenhouders is het ieder jaar weer
interessant en waardevol om te zien
van welke hengsten de nakomelingen
boven komen drijven op de KWPN Kampioenschappen. In IDS nummer 16 van 25 augustus
werden per jaargang de best vertegenwoordigde
hengsten al uitgelicht. Zo was bij de vierjarige
springpaarden de invloed van de Belgische
vererver Elvis ter Putte en van de Heartbreakerzoon Zambesi opvallend. Beide hengsten
werden door maar liefst drie nakomelingen
vertegenwoordigd in de twintig deelnemers
tellende finale.

Hofleveranciers per jaargang
Bij de vierjarige springpaarden vielen ook de
hengsten Etoulon VDL en Starpower positief op.
Allebei presenteerden ze hun eerste jaargang op
de Blom Cup en hadden ze twee nakomelingen
bij de vierjarigen in de finale mee springen.
Eldorado van de Zeshoek was bij de vijfjarige
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springpaarden de hofleverancier. Maar liefst
vier nakomelingen van de Clinton-zoon
sprongen zich de dertig kandidaten tellende
finale in. Van Charisma, Indoctro, Numero Uno
en Zirocco Blue VDL deden elk twee nakomelingen mee in de finale voor de vijfjarigen. Bij de
zesjarigen waren er drie hengsten die opvielen
met elk drie nakomelingen in de finale: Cantos,
Cardento en Ustinov. Ook Arezzo VDL, Baltic
VDL, Corland, Indoctro en Querly-Elvis werden
meerdere malen vertegenwoordigd in de finale
voor zesjarigen. Andiamo, Guidam’s Willow en
Zirocco Blue VDL waren het best vertegenwoordigd in de Blom Cup-finale voor de zevenjarigen;
alle drie de hengsten hadden twee nakomelingen in de twintig deelnemers tellende eindstrijd.

Eldorado van de Zeshoek en
Zirocco Blue VDL bovenaan
Minstens zo interessant is misschien wel de lijst
van topaanvoerders over alle finales tezamen
(zie Tabel 1). Deze lijst wordt aangevoerd door
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TABEL 1
TOPAANVOERDERS FINALISTEN
Hengst
Eldorado van de Zeshoek
Zirocco Blue VDL
Baltic VDL
Cardento
Indoctro
Zambesi
Andiamo
Arezzo VDL
Cantos
Elvis ter Putte
Numero Uno
Ustinov
Warrant
Berlin
Charisma
Corland
Diamant de Semilly
Etoulon VDL
Guidam’s Willow
Querly-Elvis
Starpower
Vigo d’Arsouilles

Aantal
nakomelingen
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

twee stempelhengsten in de dop: Eldorado van
de Zeshoek en Zirocco Blue VDL. Onder Willem
Greve sprong Eldorado van de Zeshoek op
internationaal Grand Prix-niveau, terwijl
Zirocco Blue VDL met Jur Vrieling tot de
absolute Nederlandse top behoorde. Laatst
genoemde verdiende ook al het keurpredicaat in
de fokkerij. Van Eldorado van de Zeshoek en
Zirocco Blue VDL sprongen elk zes nakomelingen mee in de finales van de Blom Cup en
daarmee voerden zij overtuigend de lijst van
finalistenleveranciers aan.
Van Zirocco Blue VDL werd daarbij dochter
Idagonda (mv.Corland) onder het zadel van
Nicole Mestrom gekroond als kampioene bij de
vierjarigen. Hasall sprong daarnaast bij de
vijfjarigen naar een derde plaats onder het zadel
van Sander Naber. Voor Eldorado van de
Zeshoek was de KWPN-goedgekeurde hengst
Highway M TN onder Zoï Snels met een vijfde
plaats bij de vijfjarigen de hoogstgeplaatste
nakomeling en werd Happy-Girl zevende onder
Max van de Poll.

De Grand Prixspringhengst Eldorado
van de Zeshoek maakte
met zes nakomelingen
in de Blom Cup-finales
grote indruk.

Opkomende hengsten en oude
toppers
Na Eldorado van de Zeshoek en Zirocco Blue
VDL werden vier hengsten vertegenwoordigd
door elk vier nakomelingen in de finales: Baltic
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VDL, Cardento, Indoctro en Zambesi. Van
laatstgenoemde sprongen er dus drie nakomelingen mee bij de vierjarigen, waarvan de
KWPN-hengsten Impala SMH en Innocent op
respectievelijk de tweede en vijfde plaats
eindigden. Baltic VDL viel vooral op door zijn
KWPN-goedgekeurde zoon Graziano die onder
Steven Veldhuis tweede werd bij de zesjarigen.
Ook dochter Fancy Roos VDL presteerde
verdienstelijk en werd onder Maud Roosendaal
negende bij de zevenjarigen.
De Capitol I-zonen Cardento en Indoctro vielen
met name bij de zesjarigen op als vaders van de
finalisten. Cardento had bij de zesjarigen maar
liefst drie nakomelingen, waarvan de KWPNhengst Grand Slam VDL op de zesde plaats de
hoogstgenoteerde was. De kampioen bij de
zesjarigen was een nakomeling van Indoctro,
namelijk Gloed onder het zadel van Michel
Hendrix. Bij de vijfjarigen werd Haskal onder
Chantal Regter vierde; Haskal is een product van
Cardento x Indoctro.

Zeven hengsten met drie finalisten
Vervolgens hadden maar liefst zeven hengsten
drie nakomelingen mee springen in de finales
van de Blom Cup, namelijk Andiamo, Arezzo
VDL, Cantos, Elvis ter Putte, Numero Uno,
Ustinov en Warrant. Van Arezzo VDL werd zijn
dochter Farah onder Kim Emmen reservekampioene bij de zevenjarige springpaarden en werd
zijn zoon Guppie VDL onder Lennard de Boer
derde bij de zesjarigen. Andiamo’s dochter
Icanta werd onder Christina Kallmert derde bij
de vierjarigen, terwijl zijn zoon Follow Me vijfde
TABEL 2
MOEDERSVADERS FINALISTEN
Hengst
Indoctro
Indorado
Corland
Cardento
Verdi
Ahorn
Cantos
Douglas
Farmer
Guidam
Heartbreaker
Kojak
Voltaire
16
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Aantal
kleinkinderen
11
6
5
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

De keurhengst Zirocco
Blue VDL bewees met
zijn opvallende
nakomelingen in de
Blom Cup-finales tot de
nieuwe generaties
stempelhengsten te
behoren.

werd bij de zevenjarigen met Maikel van Mierlo.
Ustinov-zoon Gallardo CSI sprong onder
Hanneke Mulderij verdienstelijk naar de vijfde
plaats bij de zesjarigen.

Indoctro heer en meester
Daarbij is het ook interessant om de moeders
vaders van de finalisten eens onder de loep te
nemen (zie Tabel 2). Met kop en schouders blijkt
de preferente hengst Indoctro boven het
maaiveld uit te steken als moedersvader van de
finalisten. Indoctro had maar liefst elf kleinkinderen mee springen in de finales; kleinkinderen
via moederszijde, want met de kleinkinderen via
zijn zonen meegerekend zou dit aantal nog een
stuk hoger uitkomen. Opvallend gegeven is ook
dat Indoctro in alle vier de leeftijdscategorieën
de aanvoerder – of gedeeld aanvoerder – is van
de lijst van moedersvaders. Met een totaal van
honderd finalisten is dus elf procent van het
deelnemersveld gefokt uit een Indoctro-merrie.
Bij de zevenjarigen is zijn invloed het opmerkelijkst; maar liefst bij vier van de twintig finalisten
is Indoctro de moedersvader, oftewel bij 20
procent van alle deelnemers. Bij de vijfjarigen
komen zowel de nummer drie Hasall als de
nummer vier Haskal uit een Indoctro-moeder,
terwijl de Berlin-dochter Fionapina Colada (mv.
Indoctro) de nummer zes was bij de zevenjarigen.

Indorado en Corland vallen op
Indoctro’s jammerlijk overleden leeftijdsgenoot
Indorado komt op een mooie tweede plaats in de
lijst van moedersvaders. Zes finalisten van de
Blom Cup werden gefokt uit een Indorado-

TABEL 3
OVERGROOTVADERS FINALISTEN VIA
MOEDERSZIJDE
Hengst
Nimmerdor
Voltaire
Burggraaf
Ramiro
Corland
Joost
Ahorn
Baloubet du Rouet
Calvados
Goodtimes
Jasper
Kroongraaf
Mr. Blue
Zeus

Aantal achter
kleinkinderen
10
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
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merrie. Ook voor Indorado geldt dat hij in
vrijwel alle leeftijdscategorieën kleinkinderen
via zijn dochters had mee springen; alleen bij de
zevenjarigen deden er geen nakomelingen van
Indorado-merries mee. Bij de vierjarigen
eindigde Quasimodo van de Molendreef-
nakomeling Iron Maiden HH (mv.Indorado) op
de achtste plaats en bij de vijfjarigen werd Dakar
VDL-dochter Hamanta B (mv.Indorado) tiende.
Corland – ook dit jaar overleden en één jaar
ouder dan voorgangers Indoctro en Indorado
– was met vijf kleinkinderen de nummer drie op
de lijst van moedersvaders. De opvallendste
kleinkinderen van Corland waren de kampioene
bij de vierjarigen Idagonda en de KWPN-goedgekeurde hengst Golddigger, die vierde werd bij de
zesjarigen. Zowel Idagonda als Golddigger werd
gefokt uit een Corland-merrie.
Cardento en Verdi hadden in de tweede lijn elk
drie nazaten in de Blom Cup-finales. Voor
Cardento waren het vooral Impala SMH – de
nummer twee bij de vierjarigen – en Guppie VDL,
derde bij de zesajrigen, die hoge ogen gooiden.
Voor Verdi kwam het beste resultaat van zijn
kleinzoon Garant (v.Warrant) – de wereldkampioen van 2016 die onder Willem Greve in de Blom
Cup op de achtste plaats eindigde.

Nimmerdor namelijk verreweg het meest terug te
vinden. Maar liefst tien keer tekent Nimmerdor
voor het vaderschap van de grootmoeders van de
finalisten, dus bij maar liefst tien procent van alle
deelnemers. In de finale voor de vijfjarigen
hadden zelfs vijf paarden een Nimmerdor-dochter als grootmoeder – bijna zeventien procent van
het deelnemersveld. Op een tweede plaats in deze
lijst volgt de stempelhengst Voltaire. Vijf keer
kwam hij als overgrootvader aan moederszijde
naar voren bij de finalisten, waarvan tweemaal bij
de zevenjarigen en tweemaal bij de vierjarigen.
Zowel Burggraaf als Ramiro hadden vier achterkleinkinderen via moederszijde in de Blom
Cup-finales mee springen. Opvallend genoeg
kwam Corland ook op dit lijstje weer boven
drijven met drie achterkleinkinderen. Ook bij de
moedersvaders behoorde Corland tot de top en
daarnaast had hij nog twee directe nakomelingen
in de Blom Cup-finales. De steunpilaar Joost
prijkt ook in de bovenste regionen met drie
achterkleinkinderen.

Indoctro was in alle
leeftijdscategorieën
vertegenwoordigd; maar
liefst elf procent van
alle finalisten is gefokt
uit een Indoctro-merrie.

Nimmerdor nog altijd het
invloedrijkst
Wanneer je de pedigrees van de Blom Cup-finalisten nog een generatie verder terug bekijkt, is er
weer één hengst die er met kop en schouders
bovenuit steekt (zie Tabel 3). Als overgrootvader
aan moederszijde is de Hengst van de Eeuw
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dicaat niet wordt vergeven en in de regel worden
ruinen minder aangeboden op stamboekkeuring
om voor een predicaat in aanmerking te komen.
Bij het berekenen van het aantal predicaten per
jaargang zijn in het geval van de ruinen en
hengsten ook resultaten als tweede bezichtiging,
derde bezichtiging en aangewezen meegenomen, alsmede goedkeuring bij het KWPN. PROK
en D-OC zijn in het geval van deze berekening
buitenbeschouwing gelaten, omdat dit niet op
prestatie gebaseerde predicaten zijn.

SPORT

Twaalf KWPN-hengsten in finale

Nimmerdor draagt de
titel ‘Hengst van de
Eeuw’ nog steeds met
verve; met afstand is hij
als overgrootvader aan
moederszijde de
lijstaanvoerder.
Hoogstgeplaatste
Nimmerdor-nazaat bij
de vijfjarigen was
Hamanta B (foto), hij
draagt het Nimmerdorbloed via zijn
grootmoeder.

Predicaten bij finalisten
Naast een analyse van de hengsten deed IDS ook
een analyse van de predicaten van zowel de
finalisten zelf als van hun moeders en grootmoeders. Met name bij het nader beschouwen
van de predicaten in de moederlijn kan een goed
beeld verkregen worden van het type merrie
lijnen waar de finalisten uit voortkomen. Bij het
lezen van de analyse en de tabellen is van belang
in ogenschouw te nemen dat de cijfers gebaseerd zijn op de predicaten gepubliceerd in de
catalogus van de KWPN Kampioenschappen –
later doorgevoerde of verkregen predicaten zijn
hierin dus niet meegenomen.
Om de overzichten van de predicaten van de
finalisten zelf goed te kunnen interpreteren is
het van belang te weten hoe de verhouding van
hengsten, ruinen en merries was binnen de deelnemende paarden. In totaal namen honderd
paarden deel aan de finales, waarvan twintig in
de categorieën voor de vier- en de zevenjarigen
en dertig in de categorieën van de vijf- en de
zesjarigen. In totaal namen 27 hengsten, 36
ruinen en 37 merries deel aan de Blom Cupfinales, waarmee dus 63 procent van het
deelnemersveld mannelijk was (zie Tabel 4).
Voor ruinen en hengsten geldt dat het sportpreTABEL 4
GESLACHTSVERDELING FINALISTEN
Geslacht
Hengsten
Merries
Ruinen
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Totaal
27
37
36

In totaal blijkt dat 35 van de 100 finalisten –
dus 35 procent - een predicaat bij het KWPN
hebben verkregen. Bij de zes- en de zevenjarigen ligt dit aantal het hoogst, omdat het
sportpredicaat in deze leeftijdscategorie vaker
voorkomt – in het geval van de zevenjarigen
geldt dat iedere deelnemende merrie al over
het sportpredicaat beschikt, omdat de deel
nemers ZZ-geklasseerd dienen te zijn.
Twaalf finalisten beschikten over een predicaat
(zie Tabel 5); zeven zijn er ster, drie keur en
twee elite. Vijf paarden slaagden daarnaast voor
de IBOP-test. Veertien behaalde het sportpredicaat, waarvan naast de negen zevenjarige
merries dus vijf zesjarige merries al het
benodigde aantal winstpunten in de klasse Z
hebben behaald.
Maar liefst twaalf KWPN-goedgekeurde
hengsten haalde de finales van de Blom Cup en
daarmee bestond het totale deelnemersveld dus
voor twaalf procent uit KWPN-hengsten. De
beste prestaties kwamen van Graziano (v.Baltic
VDL) onder Steven Veldhuis en Impala SMH
(v.Zambesi) onder Liza Tiebot, die in hun
leeftijdscategorie allebei de reservetitel opstreken. Ook waren er top 5-klasseringen voor
Innocent (v.Zambesi), Highway M TN
(v.Eldorado van de Zeshoek) en Golddigger
(v.Querly-Elvis).

Bijna 30% gefokt uit
sport-spr-merries
Het nader bekijken van de predicaten in de
moederlijn van de finalisten geeft nog veel meer
informatie. In iedere leeftijdscategorie gold dat
het gros van de deelnemende paarden gefokt is
uit een merrie met predicaten – ook in dit geval
exclusief PROK- en D-OC-predicaten. Maar liefst
67 procent van alle finalisten is gefokt uit een
merrie met predicaten bij het KWPN.

TABEL 5
PREDICATEN VAN FINALISTEN
Predicaat
Ster
Keur
Elite
PROK/D-OC
EPTM-springen
IBOP-springen
Sport-springen
Tweede bezichtiging
Derde bezichtiging
KWPN-goedgekeurd

TABEL 6
PREDICATEN VAN MOEDERS VAN FINALISTEN
Aantal
7
3
2
22
0
5
14
3
0
12

Grootmoeders onder de loep
De predicaten van de grootmoeders van de
finalisten kunnen ook waardevolle informatie
over de moederlijnen van de deelnemende
paarden geven. Bijzonder opvallend is dat maar
liefst 42 van de grootmoeders van de deelnemers het predicaat prestatie heeft behaald (zie
Tabel 7). Hiermee wordt nog maar eens
benadrukt hoe belangrijk sportieve prestaties in
de rechtstreekse moederlijn zijn. Naast 42
prestatie-grootmoeders zijn er tevens 33
merries die het preferentschap bereikte.
Daarnaast beschikken maar liefst 64 van alle
grootmoeders van de finalisten over een
zogenaamd ster-, keur- of elitepredicaat: 28 zijn
er ster, negentien keur en zeventien elite.
Dertien grootmoeders behaalden het sportpredicaat en 22 beschikken over een PROK- of
D-OC-predicaat.

Conclusie
Uit de analyse van zowel de hengsten als de
predicaten in de moederlijnen van de verschil-

Aantal
18
15
17
28
4
14
29
13
17

lende jaargangen van de Blom Cup kan een ieder
zijn eigen conclusies trekken. Opvallende
gegevens zijn wel dat er bij de vaderdieren een
wisseling van de wacht plaats lijkt te vinden; de
relatief jonge verervers Eldorado van de Zeshoek
en Zirocco Blue VDL – allebei 13 jaar – nemen de
touwtjes over van de oude garde. Daarnaast
kloppen ook hengsten als Baltic VDL en Zambesi
aan de deur, net als Arezzo VDL, Elvis ter Putte,
Warrant en Ustinov. Bij zowel de moedersvaders
als de overgrootvaders zijn er twee stempelhengsten die er met kop en schouders bovenuit
steken: Indoctro en Nimmerdor.
Het enorme percentage sport-spr-merries bij de
moeders van de Blom Cup-finalisten bevestigt
de trend dat in de moderne springpaardenfokkerij sportprestaties in de moederlijn alsmaar
belangrijker worden. Deze sport-spr-merries
beschikken over talent, aanleg, instelling en
hardheid die ze door lijken te geven aan hun
nakomelingen. Bijzonder opvallend is ook het
torenhoge percentage van prestatiemerries als
grootmoeder van de finalisten; maar liefst 42
procent behaalde het prestatiepredicaat. De
talenten van de Blom Cup-finalisten kwamen
dus niet zomaar uit de luchtvallen; het leeuwendeel van deze paarden komt voort uit moeder
lijnen waarin sport verankerd ligt.
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Opvallend genoeg is het sportpredicaat verreweg het meest voorkomende predicaat bij de
moeders van de Blom Cup-finalisten (zie Tabel
6); de stelling dat sportpaarden in de fokkerij
sportpaarden voortbrengen gaat in dit geval dus
op. Maar liefst 29 van de finalisten is gefokt uit
een merrie die zelf het sportpredicaat behaalde,
oftewel bijna 30 procent van alle deelnemende
paarden. Daarnaast behaalde maar liefst vijftig
merries een predicaat; achttien zijn er ster,
vijftien zijn er keur en zeventien elite. Van de
moeders van de finalisten legden er veertien
met succes een IBOP-test af en volbrachten vier
de EPTM-test. Dertien behaalden reeds het
preferentschap, terwijl er maar liefst zeventien
prestatie zijn. Een ander opvallend gegeven: 28
procent van alle moeders van de finalisten
beschikt over een PROK- of D-OC-predicaat.

Predicaat
Ster
Keur
Elite
PROK/D-OC
EPTM-springen
IBOP-springen
Sport-springen
Preferent
Prestatie

Het merendeel
van de Blom
Cup-finalisten
komt voort uit
moederlijnen
waarin sport
verankerd ligt.

•

TABEL 7
PREDICATEN VAN GROOTMOEDERS VAN
FINALISTEN
Predicaat
Ster
Keur
Elite
PROK/D-OC
EPTM-springen
IBOP-springen
Sport-springen
Preferent
Prestatie

Aantal
28
19
17
22
0
1
13
33
42
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