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 WBFSH Sire Ranking

Bewezen  
sporthengsten voeren 

boventoon
Keer op keer wordt bevestigd dat paarden die zelf op het hoogste niveau hebben gepresteerd dit ook weten te vererven. 

Het is daarom ook beslist geen toeval dat negen hengsten in de top 10 van de meest actuele WBFSH Sire Ranking 

zichzelf in de sport op 1.60m-niveau hebben bewezen. En dat is ook de reden dat de Fokkerijraad enkele jaren geleden 

geadviseerd heeft om de top 10 van de WBFSH Sire Ranking de status van erkend te geven.

Tekst: JENNEKE SMIT — Beeld: DIRK CAREMANS E.A.

Opnieuw gaat topvererver Chacco-Blue aan de leiding 
op de WBFSH Sire Ranking, onder meer dankzij 
de opvallende successen van zijn excellente zoon 
Explosion W (foto) onder Ben Maher.
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De op de zesde plaats genoteerde KWPN-
goedgekeurde hengst Berlin is een van de 
negen Grand Prix-hengsten in deze top 10. 
Hij heeft zich volop bewezen als vererver. 

Prestatiegenen blijken doorslaggevend in de 
springpaardenfokkerij. Moederlijnen die keer op 
keer garant staan voor het leveren van internatio-

naal succesvolle springpaarden bewijzen daarmee niet 
alleen talent te vererven, maar ook hardheid en duur-
zaamheid, werklust en een competitieve instelling. Die 
vlieger gaat ook op voor de hengsten en dat is de reden 
dat veel fokkers hun stam het liefst opbouwen met 
gebruik van bewezen sport- en fokhengsten. Een inves-
tering die veelal lonend is. 

Top 3
Sinds 2017 gaat Chacco-Blue aan de leiding op de 
WBFSH Sire Ranking. Dat vertaalt zich onder meer in 
exorbitante prijzen die worden betaald op de veilingen 
voor zijn diepvriessperma, embryo’s en nakomelingen. 
De Mecklenburgs gefokte Chambertin-zoon presteerde 
zelf op het hoogste niveau met Andreas Kreuzer en hij 
dankt zijn koppositie in 2020 onder meer aan de 
KWPN’ers Brown Sugar (mv.Farmer), Delvaux (mv.
Lancer II) en Explosion W (mv.Baloubet du Rouet). 
In 2015 en 2016 ging de Franse topvererver Diamant 
de Semilly aan de leiding op de WBFSH Sire Ranking en 
sinds 2017 staat hij stevig op de tweede plaats. Onder 
Eric Levallois ontwikkelde de Le Tot de Semilly-zoon 

zich tot vaste waarde voor het Franse landenteam en in 
de fokkerij heeft hij geschiedenis geschreven dankzij 
nakomelingen als de KWPN-erkende hengst Emerald 
van ’t Ruytershof, Don VHP Z, Quickly de Kreisker, 
Diamanthina van ’t Ruytershof en Dominator 2000 Z. 
Meetellend voor zijn tweede plaats op de 2020-ranking 
zijn onder meer de KWPN-gefokte Don’s Diamant (mv.
Phin Phin), Elzas (mv.Cornet Obolensky), Chirokko M 
(mv.Chin Chin) en Formatera (mv.Cassini I). 
De top 3 wordt compleet gemaakt door de 
Heartbreaker-zoon Toulon, wiens genen ook goed 
vertegenwoordigd zijn binnen de KWPN-
hengstenstapel. Zo verdienden zijn zonen Etoulon VDL 
(mv.Calvados), F-One USA (mv.Tangelo van de 
Zuuthoeve), It’s A Dream/Ilon (mv.Indoctro), Just One 
(mv.G.Ramiro Z) en de recent erkende Grand Prix-
hengst Vancouver de Lanlore (mv.Le Tot de Semilly) 
het KWPN-dekbrevet. Zelf toonde Toulon zijn kwalitei-
ten in de grote sport onder meer onder Hubert Bourdy.

Goed vertegenwoordigd
Op de vierde plaats staat de Grand Prix-hengst Mylord 
Carthago, die vorig jaar de top 10 binnen kwam en dit 
jaar nog een flinke stap heeft gemaakt. De in 2000 
geboren Carthago-zoon komt uit een uitmuntende 
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De nog altijd met vers sperma beschikbare 
topvererver Numero Uno behoort op 
26-jarige leeftijd nog altijd tot de meest 
succesvolle verervers. De Libero H-zoon 
staat als twaalfde genoteerd.

TOP 10  
WBFSH SIRE RANKING 2020

1) Chacco-Blue
2)  Diamant de Semilly
3) Toulon
4) Mylord Carthago
5) Casall
6) Berlin
7) Kashmir van Schuttershof
8) Cardento
9) Nabab de Rêve
10) Diarado

Franse moederlijn en heeft de hoge verwachtingen 
in de sport ingelost onder Pénélope Leprévost. 
Meetellend voor zijn stijging op de ranking zijn 
onder meer de in 2011 geboren KWPN’ers 
Gazquine Tag (mv.Major de la Cour), Gabriella  
(mv.Calido I), Gylord (mv.Cash) en Grey Earl  
(mv.Salvatore). Rolf-Göran Bengtsson’s voormalige 
toppaard Casall volgt op de vijfde plaats. De 
Caretino-zoon heeft zich ontwikkeld tot het  
vlaggenschip van Holstein en heeft een duidelijk  
stempel gedrukt op de hedendaagse fokkerij. Ook 
binnen de KWPN-hengstenstapel is hij sterk verte-
genwoordigd. Zo zijn bij het KWPN zijn zonen 
Casallo Z (mv.Carthago), Alicante HBC (mv.
Indoctro), Casago (mv.Carthago), Chat Botte du 
Ruisseau Z (mv.Darco), Dakota VDL (mv.
Contender), Extase (mv.Lancer II), Fabriano VDL 
(mv.Chin Chin) en Zavall VDL (mv.Emilion) goed-
gekeurd of erkend. 

KWPN-goedgekeurd
De KWPN-goedgekeurde hengst Berlin volgt op 
kleine afstand op de zesde plaats. Daarmee heeft de 
preferente vererver voor het vierde jaar op rij een 
plek in de top 10 bemachtigd. Onder Gerco 
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Schröder hielp de Holsteins gefokte Cassini I-zoon 
onder meer mee aan Nederlands teamgoud op de 
Wereldruiterspelen in Aken en het Europese kampioen-
schap in Mannheim en ook in de fokkerij heeft de 
imponerende schimmel zijn sporen ruimschoots 
verdiend. Bij het KWPN heeft hij vijf zonen goedge-
keurd of erkend gekregen: Gaspahr (mv.Tangelo van de 
Zuuthoeve), It’s Possible SRK (mv.Quidam de Revel), 
Jerommeke SB (mv.Carembar de Muze), Zerlin M (mv.
Concorde) en Zürich (mv.Concorde). Hij dankt zijn 
sterke positie op de WBFSH-ranking aan een heel stel 
KWPN-gefokte internationale nakomelingen, zoals 
H&M Extra (mv.Heartbreaker), Sweet Tricia (mv.
Tampa), Dienellie (mv.Lupicor), Chilli B (mv.Cardento) 
en Diableur (mv.Major de la Cour). Afgelopen jaar 
kwam er een einde aan het leven van deze waardevolle 
vererver, die jarenlang van grote betekenis is geweest 
voor de Nederlandse sport en fokkerij.

Belgische invloed
De eerste niet-Duitse of -Franse hengst in deze top 10 
is de Belgisch gefokte Kashmir van Schuttershof op de 
zevende plaats. Zijn vader Nabab de Rêve scoort al 
jaren hoog op de ranking en staat in 2020 op de negen-
de positie. Net als zijn vader presteerde Kashmir van 

Schuttershof zelf ook op het hoogste niveau met 
Philippe LeJeune. Bij het KWPN zijn twee zonen goed-
gekeurd, die beide reeds geëxporteerd zijn: Everglade 
VDL (mv.Indoctro) en Fly (mv.Caretino). Kashmir van 
Schuttershof maakt al vanaf 2015 deel uit van de top 
10 op de WBFSH Sire Ranking en zijn vader Nabab de 
Rêve, die in 1990 geboren werd, is terug van wegge-
weest. Sinds 2018 is de Belgische topvererver terug in 
de top 10 en dat dankt hij onder meer aan de KWPN-
gefokte Fer ZG (mv.Cantos), Guinness (mv.Katell xx), 
Firefly W (mv.Voltaire), Hannah-Gold (mv.Lord Z) en 
Naccord Melloni (mv.Acord II). Tussen beide Belgische 
grootheden in nestelt de hengst Cardento zich op de 
achtste plaats in. De olympische hengst verdiende al in 
2005 erkenning bij het KWPN en heeft dan ook een 
groot aantal KWPN-gefokte nakomelingen die meetel-
len voor zijn goede positie. Onder meer Farrel (mv.
Stakkato), Dubai (mv.Kastello), Elucar V.E. (mv.
Lupicor), Dolinn N.O.P. (mv.Lux) en Dundas VDM (mv.
Nimmerdor) dragen bij aan dit succes. De in 1992 gebo-
ren Holsteiner staat voor het derde jaar op rij op de 
achtste plaats. De hengst die met Peter Eriksson tot 
sportieve successen kwam dekte jarenlang bij de VDL 
Stud, totdat er begin 2019 een einde aan zijn leven 
kwam. Binnen de KWPN-hengstenstapel wordt zijn lijn 

Naast een uitzonderlijke sportloopbaan 
heeft Verdi bewezen ook als fokhengst tot de 
allerbeste te behoren. In 2020 leverde hem 
dat de dertiende plaats op.
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De KWPN-goedgekeurde, preferente 
hengst Zirocco Blue VDL drukt een stempel 
op de fokkerij en wordt door een groot 
aantal nakomelingen vertegenwoordigd in 
de internationale sport.

voortgezet door zonen Carrera VDL (mv.Baloubet du 
Rouet), Dakar VDL (mv.Nimmerdor) en Grand Slam 
VDL (mv.Heartbreaker) die alle op 1.50/1.60m-niveau 
presteren of gepresteerd hebben.

Binnenkomer
Nieuw in de top 10 is de Diamant de Semilly-zoon 
Diarado. Hij is de enige ná 2000 geboren hengst in de 
top van dit klassement en is ook de enige hengst die 
zelf niet op 1.60m-niveau heeft gepresteerd. De in 
2005 geboren Holsteiner-kampioenshengst kon direct 
vanaf het begin rekenen op veel interesse van de 
fokkers en klasseerde zich zelf in de sport op internati-
onaal 1.45/1.50m-niveau onder Jonas Vervoort. Ook 
KWPN-fokkers maakten gebruik van Diarado en dat 
resulteerde onder meer in de voor de WBFSH Sire 
Ranking-meetellende internationale springpaarden 
Emerette (mv.Chellano Z), Ezra van W (mv.Equador), 
Fiarabo (mv.Padinus), Famous H (mv.Quasimodo Z) en 
Florida van Maarle (mv.Kashmir van Schuttershof). 
Net buiten de top 10 valt de gelauwerde topvererver 
Cornet Obolensky, die zelf deelnam aan de Olympische 
Spelen en bijzonder invloedrijk als fokhengst is geble-
ven. Zijn genen zijn binnen de KWPN-hengstenstapel 

ruimschoots voorhanden. Zo kreeg de KWPN-erkende 
hengst al negen zonen goedgekeurd of erkend: Comme 
Il Faut (mv.G.Ramiro Z), Cornet’s Boy (mv.Collin L), 
Cohinoor VDL (mv.Stakkato), Humberto ASK (mv.
Lazio), Ibolensky (mv.Contender), Kannan Jr (mv.
Quick Star), Kensington ES (mv.For Pleasure), Le 
Quornet STN (mv.Dakota VDL) en Mister Hornet DDH 
(mv.Quarnac du Mesnil).

Preferente boegbeelden
De hoogstgenoteerde KWPN-goedgekeurde hengst, die 
nog altijd met vers sperma beschikbaar is, is topverer-
ver Numero Uno (v.Libero H) op de twaalfde plaats. De 
inmiddels 26-jarige hengst van De Wiemselbach pres-
teerde zelf in de internationale sport onder Marco 
Kutscher en heeft zich ontwikkeld tot een vooraan-
staande topvererver. Bij het KWPN leidde dat in 2011 
tot de hoogste onderscheiding, het preferentschap. Hij 
kreeg al twaalf rechtstreekse zonen goedgekeurd, 
waaronder de meervoudige Grand Prix-winnaar Van 
Gogh (mv.Bernstein). Numero Uno wordt al jarenlang 
sterk vertegenwoordigd in de grote sport, zoals 
momenteel door succesvolle nakomelingen als 
Cristello (mv.Voltaire), Charmeur (mv.Emilion) en 
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De in 2004 geboren Eldorado van de 
Zeshoek behoort tot de nieuwe generatie 
topverervers en is flink gestegen naar de 
zeventiende plaats op de WBFSH Sire 
Ranking. 

Ennebel van het Posthuijs (mv.Argentinus). 
Op de dertiende plaats volgt de olympische hengst 
Verdi, die net als Numero Uno op driejarige leeftijd is 
goedgekeurd bij het KWPN. Inclusief de recent erkende 
Grand Prix-hengst Chaplin heeft Verdi tot nu toe al 
zeven KWPN-goedgekeurde of erkende zonen. Naast 
een intensieve topsportcarrière onder Maikel van der 
Vleuten heeft de Quidam de Revel-zoon zich in de 
fokkerij weten te ontwikkelen tot een preferente 
topvererver. Meetellend voor zijn goede uitgangsposi-
tie op de WBFSH Sire Ranking zijn onder meer de 
KWPN-gefokte Heleom (mv.Heartbreaker), Baronescha 
(mv.Concorde), Cenieta (mv.Indoctro), Comic (mv.
Heartbreaker) en Feminka (v.Numero Uno). 

Flink in opkomst
Na topverervers Quidam de Revel, die zelf deelnam aan 
de Olympische Spelen, en Balou du Rouet volgen de 
KWPN-goedgekeurde hengsten Zirocco Blue VDL en 
Eldorado van de Zeshoek op plaats 16 en 17. Ook deze 
hengsten zijn al onderscheiden met het hoogste predi-
caat. Onder Jur Vrieling nam Zirocco Blue VDL deel 
aan de Olympische Spelen en de in 2004 geboren  
Mr.Blue-zoon verdiende in 2020 het preferentschap. 

Hij leverde al acht KWPN-goedgekeurde zonen en een 
reeks internationaal goed presterende nakomelingen, 
waaronder Golden Diamonds W.G. (mv.Indoctro), Cat 
Ninja (mv.Corland), El Rocco (mv.Ircolando), Fliere 
Fluiter (mv.Animo), Glamour Girl (mv.Caletto I), Eddie 
Blue (mv.Marlon), Gogo (mv.Indoctro) en Deep Blue 
Bridge S (mv.Ahorn). De eveneens in 2004 geboren 
Eldorado van de Zeshoek (v.Clinton) heeft ook een 
sportloopbaan op het hoogste niveau gecombineerd 
met de fokkerij. De hengst van Team Nijhof is net als 
Zirocco Blue VDL begin vorig jaar toegetreden tot het 
selecte gezelschap van preferente KWPN-hengsten. Hij 
toonde zijn kwaliteiten op het hoogste niveau met 
Willem Greve en leverde met Grandorado TN (mv.
Carolus II), Grodino (mv.Celano) en Highway M TN 
(mv.Chellano Z) al drie sterk in opkomst zijnde KWPN-
goedgekeurde zonen. Hij dankt zijn zeventiende plaats 
op de WBFSH Sire Ranking onder meer aan de KWPN-
gefokte Geneve R (mv.Berlin), Grandorado TN, 
Ebriolita (mv.Concorde), Go To Fortuna (mv.
Vancouver), Goodbye (mv.Amulet) en Good Morning B 
(mv.Zandor Z). Beide preferente hengsten zijn komend 
seizoen weer met vers sperma beschikbaar voor de 
fokkerij. •
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