Fokwaarden 2019

Hulpmiddel bij
De fokwaarde van Van Gogh is flink
gestegen, recent is bekend geworden
dat de zeventienjarige hengst zich
volledig toe gaat leggen op de fokkerij.
Zijn laatste wedstrijd, de Grand Prix van
Poznan, sloot hij winnend af.
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hengstenkeuze
‘Waar moet ik op letten bij mijn merrie? Kan ik kenmerken verbeteren? Welke hengsten zijn er bijgekomen en hoe hebben de hengsten zich ontwikkeld het
afgelopen jaar?’ Vragen die veel fokkers zich zullen
stellen de komende tijd, bij het bepalen van de
hengstenkeuze. De fokwaarden bieden hierbij hulp.
Tekst: MILOU VAN ENGELAND — Beeld: JACOB MELISSEN E.A.
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en fokker wordt overspoeld met informatie uit
verschillende richtingen. De KWPN Stallion Show en
hengstencompetities liggen nog vers in het geheugen,
de hengstenshows komen eraan en ook online is over iedere
hengst veel te vinden. Maar hoe vat een fokker deze informatie samen om tot de beste hengstenkeuze te komen? Het
is raadzaam om objectieve foktechnische informatie te
raadplegen die wordt weergegeven in fokwaarden.

Externe factoren versus natuurlijk aanleg
Het is voor een fokker best lastig om een weloverwogen
hengstenkeuze te maken. De keuze is gigantisch en het kan
lastig zijn om de hengsten te vergelijken. De hengsten kunt u
vaak onder het zadel beoordelen, maar goede sportresultaten
zijn niet enkel te danken aan de genetische aanleg van het
paard. Uiteraard zegt het iets over de rijdbaarheid en het

FOKWAARDENRANKINGS
HENGSTEN
De fokwaarden vindt u bij de betreffende hengst in de KWPN
Database onder het kopje genetisch profiel. De overzichten
van de fokwaardenrankings van de dressuur-, spring-,
tuigpaard- en Gelderse hengsten vindt u op www.kwpn.nl/
fokwaarden. De PDF met deze informatie kunt u eenvoudig
printen, of opvragen via redactie@kwpn.nl.
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talent van de hengst, maar een goede dressuurproef of
een knap nulrondje is ook voor een groot deel toe te
schrijven aan de capaciteiten van de ruiter. Vele uren
trainingsarbeid en de kwaliteiten van de ruiter zijn
externe factoren die de feitelijke prestaties van een paard
sterk beïnvloeden. Het is lastig om die externe factoren
los te koppelen en de natuurlijke aanleg van een hengst
te beoordelen. Om grip te krijgen op de objectieve
informatie zonder milieu-invloeden berekent het KWPN
sinds 1987 fokwaarden voor diverse kenmerken zoals
sport, exterieur en gezondheid. Aan de basis van de
fokwaarden liggen gegevens die afkomstig zijn van de
verschillende evenementen en onderzoeken van bij het
KWPN geregistreerde paarden.

Diverse fokwaarden
Fokwaarden geven u als fokker de mogelijkheid om
hengsten te vergelijken op basis van hun genetische
aanleg, ongeacht de leeftijd en eigen prestaties. Het
KWPN berekent de fokwaarden voor zowel merries als
hengsten, dit maakt het eenvoudig mogelijk om toekomstige fokkerijpartners met elkaar te vergelijken. Om een
fokwaarde te kunnen berekenen voor sport, moet de
merrie of hengst in de sport actief zijn, actief zijn geweest
of nakomelingen in de sport hebben. Ook wanneer ze aan
een aanlegtest hebben deelgenomen of vrijgesprongen of
-bewogen hebben op een stamboekkeuring, kan een
fokwaarde voor sport worden berekend. Paarden krijgen
een fokwaarde voor exterieur, bewegings- en springkenmerken indien ze zelf lineair gescoord zijn of als ze
nakomelingen hebben die gescoord zijn. Sinds 2016
berekent het KWPN de zogenaamde genoomfokwaarden,
een fokwaarde die wordt berekend mede op basis van het
DNA-profiel van een paard. Tot dusver gebeurt dit enkel
voor de osteochondrose (OC)-gezondheid in de fokrichtingen dressuur en springen. In een grootschalig onderzoek is het verband tussen de samenstelling van het DNA
en het uiteindelijke röntgenbeeld voor osteochondrose
nauwkeurig vergeleken. Het onderzoek naar de genoomfokwaarde voor OC-gezondheid kunt u al vanaf de
geboorte van het veulen laten uitvoeren. Dit maakt het
mogelijk om al op jonge leeftijd een uitspraak te doen
over de OC-vererving van een merrie of hengst. De
genoomfokwaarde voor OC kan voor uw paard worden
aangevraagd via Mijn KWPN. Indien deze een waarde
boven de 95 heeft, ontvangt uw paard het D-OC-predicaat. De exacte genoomfokwaarde is enkel van uw eigen
paarden zichtbaar, tenzij u toestemming geeft om deze
waarde wel in de KWPN Database te tonen. De genoomfokwaardes van goedgekeurde hengsten zijn altijd te
raadplegen.

Bloedspreiding
Naast de fokwaarden die in de KWPN Database zijn
terug te vinden onder ‘genetisch profiel’ wordt van iedere hengst een verwantschapspercentage berekend. Dit
percentage geeft aan hoe uniek de bloedvoering van de

hengst is, binnen een fokrichting. Omdat in de fokrichtingen
tuigpaard, Gelders paard en dressuurpaard bloedspreiding
aandacht verdient, is het belangrijk hiermee rekening te
houden. De verwantschapspercentages zijn niet te vergelijken
tussen de verschillende fokrichtingen. Bekende dressuurverervers kunnen in de dressuurpaardenpopulatie een hoog verwantschapspercentage hebben, binnen de tuigpaardpopulatie
zullen zij echter bijna niet in de pedigree terug te vinden zijn
en dus veel lager of niet verwant zijn. Om fokkers te helpen
met het maken van de juiste keuze in het kader van bloedspreiding, heeft het KWPN een inteelttool ontwikkeld voor tuigpaarden, Gelderse paarden en dressuurpaarden. Wanneer u
inlogt op Mijn KWPN en de merrie kiest die u wilt laten
dekken, kunt u de inteeltpercentages en verwantschapspercentages van het mogelijk veulen zien. Hoe lager het verwantschapspercentage van het veulen, des te unieker is het veulen
binnen de populatie. Ook het inteeltpercentage dient zo laag
mogelijk gehouden te worden, zodat de kans op erfelijke
gebreken aanzienlijk minder wordt.

Rankings
De fokkerij is een dynamisch gebeuren, ieder jaar komen nieuwe
gegevens beschikbaar en worden de fokwaarden opnieuw
berekend. In de KWPN Database vindt u diverse fokwaardenrankings. De hengsten worden gegroepeerd per fokrichting en
naar gelang de betrouwbaarheid van hun fokwaarde voor sport.
Omdat bij de jonge hengsten nog weinig informatie beschikbaar
is over hun nakomelingen, worden zij getoond op basis van hun
verwachtingswaarde. Deze waarde krijgen de hengsten op basis
van hun afstamming en eigen prestaties in de sport, keuring of
aanlegtest. Hoe meer informatie er beschikbaar komt over de
nafok van de hengst, hoe minder zijn eigen afstamming en
prestaties mee gaan wegen in de fokwaarde. Een fokwaarde is
een schatting, omdat de genetische aanleg van een paard nooit
exact te schatten valt. Aan de fokwaarden wordt een betrouwbaarheid toegekend wat een maat is voor de hoeveelheid
informatie die beschikbaar is om de fokwaarde te berekenen.
Van oudere hengsten zijn bijvoorbeeld vaak meer nakomelingen,
daardoor is er meer informatie beschikbaar en valt daardoor de
betrouwbaarheid van zijn fokwaarde hoger uit. “Een fokwaarde
moet je zien als een hulpmiddel, het geeft een objectieve
indicatie van de foktechnische waarde van een paard”, licht
senior-inspecteur Wim Versteeg toe. “Voor een goede interpretatie van de fokwaarde is de betrouwbaarheid belangrijk. Bij een
hogere betrouwbaarheid heb je meer zekerheid.”

TOP 3 MEEST GESTEGEN DRESSUURHENGSTEN IN FOKWAARDENPUNTEN O.B.V. VOLDOENDE
NAKOMELINGENINFORMATIE
1. GLOCK’s Toto Jr.
2. Ebony
3. Ferguson
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Fotograaf Dirk Caremans

Van alle dressuurhengsten heeft de hengst
GLOCK’s Toto Jr. dit jaar de grootste
fokwaardestijging doorgemaakt.

Jazz aan kop
Al jaren is Jazz de meest bekende dressuurhengst en dat is
niet voor niets. De Cocktail-zoon staat wederom bovenaan de
ranking voor hengsten met de hoogste betrouwbaarheid. Jazz
werd in 1994 goedgekeurd bij het KWPN, inmiddels zijn er bij
het KWPN meer dan 3.000 nakomelingen van hem geregistreerd. De preferente Jazz liep zelf Grand Prix en ook zijn
nakomelingen vielen vanaf het begin positief op in de sport.
Eén van zijn meest bekende zonen is Parzival, onder het zadel
van Adelinde Cornelissen won deze ruin een zilveren medaille
op de Olympische Spelen in Londen. Ook Jazz-zoon Olivi liep

DRESSUURHENGSTEN MET DE
HOOGSTE FOKWAARDEN IN
HUN GROEP
90% en hoger:
Tussen 80-90%:
Lager dan 80%:
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Jazz
Westpoint
Chagall D&R
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Grand Prix-dressuur, hij staat momenteel op nummer
twee in dezelfde fokwaarderanking. De olympische
hengst GLOCK’s Johnson TN is eveneens een zoon van
Jazz, hij nam op de KWPN Stallion Show na vele
successen afscheid van de sport. Momenteel gooien de
erkende Blue Hors Don Olymbrio en de zeventienjarige
Vancouver K hoge ogen op het internationale toneel. In
het Nederlandse B-kader is Zephyr opgenomen met
Adelinde Cornelissen.

Hoge fokwaardes voor lijstaanvoerder
Westpoint maakte vorig jaar al een flinke stijging in de
groep dressuurhengsten met een betrouwbaarheid
tussen de 80% en 89%, dit jaar is hij gestegen tot de
eerste plek. Westpoint is een van de veertien goedgekeurde zonen van Jazz, ook hij liep zelf op internationaal Grand Prix-niveau. De eerste jaargang van de
hengst bracht de merrie Calrieta H voort, zij maakte
vorig jaar met Stephanie de Frel haar debuut in de
internationale Grand Prix. Ook Chesspoint is een
Westpoint-zoon uit zijn eerste jaargang. Mieke Naberink brengt deze ruin succesvol uit in de Inter II,

SPRINGHENGSTEN MET DE
HOOGSTE FOKWAARDEN IN
HUN GROEP
90% en hoger:
Tussen 80-90%:
Lager dan 80%:

Heartbreaker
Untouchable
Bacardi VDL

binnenkort maakt de combinatie hun opwachting in de
Grand Prix U25. Westpoint-zoon Hummer is goedgekeurd
bij het KWPN, daarnaast heeft Westpoint twee goedgekeurde kleinzonen: Kilimanjaro en Kaygo. In de groep dressuurhengsten met minimaal tien nakomelingen in de sport
maar een betrouwbaarheid lager dan 80% staat eveneens
een zoon van Jazz aan kop: Chagall D&R, een nakomeling
van de bekende De Niro-dochter Annabel, die zelf een van
de hoogste fokwaarden voor merries bezit. Chagall’s
moederlijn bracht ook de goedgekeurde hengsten Bretton
Woods en Four Legends KS en de hengstenkeuringskampioen Le Formidable voort. Zelf heeft Chagall D&R zich
inmiddels ontwikkeld tot internationaal Grand Prix-dressuurpaard onder het zadel van Patrick van der Meer. De
oudste nakomelingen van de hengst worden dit jaar zeven,
16% van hen is in de sport actief op Z1-niveau of hoger.
“Jazz is al jarenlang lijstaanvoerder, hij heeft zelf heel veel
kwaliteit en was succesvol op het hoogste niveau”, aldus Wim
Versteeg. “Die kwaliteit weet hij in grote mate door te geven
aan zijn nakomelingen. Zijn zoon Westpoint was als erg
succesvol in de rubrieken voor jonge paarden, als zesjarige
werd hij wereldkampioen in Verden. Zijn kinderen blijken
zich positief door te ontwikkelen en onderscheiden zich
binnen leeftijdsgroepen van andere hengsten. Chagall is een
hengst die foktechnisch heel goed in elkaar zit en hij doet het
zelf ook goed in de sport. Zijn nakomelingen zullen nu de
volgende stap naar het hoogste niveau moeten maken.”

GLOCK’s Toto Jr. snelste stijger
Van alle dressuurhengsten heeft de hengst GLOCK’s Toto Jr.
dit jaar de grootste fokwaardestijging doorgemaakt. De eerste
goedgekeurde zoon van de legendarische Totilas werd in 2014
ingeschreven met 86 punten. GLOCK’s Toto Jr. won de
hengstencompetitie in zowel de klasse L als de klasse M en
liet dit jaar op de KWPN Stallion Show zien over veel talent te
beschikken voor de Grand Prix. Inmiddels laat hij ook zijn
sporen na in de fokkerij, uit de eerste jaargang van GLOCK’s
Toto Jr. werden direct drie zonen goedgekeurd: King Karim,
Blue Hors Kingston en GLOCK’s Taminiau. De tweede snelste
stijger is de Painted Black-zoon Ebony, die zelf actief is in de
Lichte Tour. Met Vai Bruntink plaatste de hengst zich drie
jaar op rij voor het wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden. De eerste jaargang van Ebony bracht 14 merrieveulens, deze zijn geboren in 2015. Vijf van deze merries zijn
reeds elite, drie merries hebben vorig jaar het sterpredicaat
mogen ontvangen. Uit de eerste jaargang van Ebony is ook al
een zoon van hem goedgekeurd, Knock Out werd met 86

punten ingeschreven in het stamboek. Ferguson staat op
nummer drie in deze lijst, deze hengst werd met 85 punten
ingeschreven. Zelf is de hengst actief op internationaal Lichte
Tour-niveau. Uit zijn eerste jaargang kon direct een hengst
worden ingeschreven in het stamboek, Kyton Platinum werd
geroemd om zijn goede instelling.
“GLOCK’s Toto Jr. is een hengst die zich heel positief
ontwikkelt”, licht Wim Versteeg toe. “Hij liet potentie zien
in het verrichtingsonderzoek en timmert nu met zijn kinderen heel nadrukkelijk aan de weg. Ook onder het zadel
ontwikkelt hij zich positief. Je hoopt uiteindelijk toch dat
een hengst als Toto Jr. een echte fokhengst wordt. Ebony is
een hengst die zelf potentie lijkt te hebben voor het
zwaardere werk. Hij is niet veel gebruikt in de fokkerij,
maar zijn kinderen zijn wel van bovengemiddelde kwaliteit.
We hebben ook een zoon van hem die met hoge cijfers goedgekeurd kon worden. Ferguson is een hele aansprekende
hengst die zich goed ontwikkelt in de sport. Met name voor
de bloedspreiding kan hij een hele goede bijdrage leveren.”

TOP 3 MEEST GESTEGEN
SPRINGHENGSTEN IN FOKWAARDENPUNTEN O.B.V.
VOLDOENDE NAKOMELINGENINFORMATIE
1. Eldorado van de Zeshoek
2. Van Gogh
3. Zacharov

Wederom Heartbreaker
In de fokwaarderanking van springpaarden met de hoogste
betrouwbaarheid staat de preferente Heartbreaker aan kop.
Net als de voorgaande jaren gaat de preferente hengst, die dit
jaar dertig jaar oud wordt, ruim aan de leiding. Als jong paard
was Heartbreaker erg succesvol op het wereldkampioenschap
Jonge Springpaarden in Lanaken, daarna bracht hij het
onder Peter Geerink tot het hoogste niveau. Inmiddels zijn er
alleen bij het KWPN al tien van zijn zonen en 24 kleinzonen
goedgekeurd. Meer dan 400 Heartbreaker-nakomelingen
zijn geklasseerd op 1.40-niveau of hoger, ruim 140 van hen
zijn doorgedrongen tot het hoogste niveau van de springsport. Een van deze paarden is de erkende Romanov, die
onder Bertram Allen meerdere CSI5*-overwinningen boekte.
Daarnaast bracht Heartbreaker ook Leopold van Asten zijn
teampaard VDL Groep Zidane en de veelbelovende elitemerrie Fleurbelle N, die op achtjarige leeftijd op 1.55m-niveau is
geklasseerd. Een andere opvallende nakomeling is Earley, via
Harley VDL een kleinzoon van Heartbreaker. Deze ruin werd
als vijf- én zesjarige kampioen op het wereldkampioenschap
Jonge Springpaarden.
“Heartbreaker heeft momenteel heel veel invloed op de springpaardenfokkerij, zowel nationaal als internationaal”, aldus
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senior-inspecteur Henk Dirksen. “Hij heeft zo’n hoge fokwaarde dankzij zijn rechtstreekse kinderen, maar ook door zijn
klein- en achterkleinkinderen. Denk aan zijn zonen Harley
VDL, Padinus en Zambesi, maar ook zijn kleinzoon Cornet
Obolensky en diens zoon Comme Il Faut. De vader van
Heartbreaker, Nimmerdor, heeft voor een oudere hengst ook
nog steeds een hoge fokwaarde, dat heeft hij mede aan
Heartbreaker te danken. Nimmerdor was zijn tijd ver vooruit.”

Untouchable en Bacardi VDL
In de tweede groep springhengsten heeft Untouchable zijn
koppositie weten vast te houden, hij was zelf actief op
internationaal 1.60m-niveau. Untouchable liet in vele
CSI5*-wedstrijden zien over alle sportkwaliteiten te
beschikken, dit vererft hij dan ook door aan zijn nakomelingen. Ruim 21% van zijn nakomelingen loopt op 1.30mniveau of hoger. In de laatste groep springhengsten met
nakomelingen in de sport heeft Bacardi VDL een flinke
opmars gemaakt. De hengst, die zelf erg succesvol is op het
hoogste niveau in de sport, is gestegen van de vierde naar
de eerste plek. De Corland-zoon heeft tot dusver slechts 33
nakomelingen gebracht. Van dit geringe aantal zijn 12
nakomelingen actief op 1.30m-niveau of hoger. De pas
achtjarige Bacardi VDL-zoon Ganorad wordt reeds uitge-

bracht op 1.45m-niveau. Er werden slechts tien hengstveulens van Bacardi VDL geregistreerd, één daarvan is de
inmiddels goedgekeurde Glenfiddich VDL. Onder Janika
Sprunger won Bacardi VDL in januari de Wereldbeker van
Dubai, twee weken later werd de combinatie derde in de
Wereldbeker van Sharjah. Recent heeft Jan Tops de extra
springende hengst aangeschaft voor zijn vrouw Edwina
Tops-Alexander.
“Untouchable komt uit een Heartbreakermoeder. Bij zijn
nafok zien we goede reflexen en veel afdruk terug; dat heeft
hij zowel van vader Hors la Loi II, maar ook van grootvader
Heartbreaker”, roemt Henk Dirksen de hengst, “De nummer drie, Bacardi VDL, is momenteel een van de best

TOP 3 MEEST GESTEGEN
TUIGPAARDHENGSTEN IN
FOKWAARDENPUNTEN
1. Idol
2. Delviro HBC
3. Image HBC

De fokwaarde van Manno-zoon Idol is het
afgelopen jaar het snelst gestegen, de
hengst was in 2018 erg succesvol in de
sport. In de ranking voor jonge hengsten
staat deze aansprekende schimmel nu op
een vierde plek.
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TUIGPAARDHENGSTEN MET DE
HOOGSTE FOKWAARDEN IN
HUN GROEP
80% en hoger:
Lager dan 80%:
Jonge hengsten:

Cizandro
Colonist
Indiana

springende paarden ter wereld. Ik zal nooit vergeten hoe
dat paard zelf al sprong in de verrichting, met zo veel
afdruk en macht. Hij heeft verhoudingsgewijs heel veel
nakomelingen in de sport. Vorig jaar liepen twee van zijn
nakomelingen in de finale van de Blom Cup voor zevenjarigen, dat is heel bijzonder uit zo weinig dekkingen.”

Eldorado van de Zeshoek maakt opmars
Tijdens de afgelopen KWPN Stallion Show werd de Clinton-zoon Eldorado van de Zeshoek keur verklaard. Onder
Willem Greve sprong Eldorado van de Zeshoek meerdere
Nations Cup-wedstrijden, daarna nam Zoï Snels plaats in
het zadel van de hengst. Zijn zonen Grandorado TN,
Grodino en Highway M TN haalden hun goedkeuring bij het
KWPN binnen. Grandorado TN won vorig jaar op het
Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden een
zilveren medaille. Eldorado van de Zeshoek heeft ruim 120
nakomelingen op 1.30m-niveau of hoger, vier van zijn
nakomelingen zijn actief op het allerhoogste niveau van de
springsport. Ook de fokwaarde van Van Gogh is het
laatste jaar flink gestegen. Onder Marco Kutscher was de
zeventienjarige Van Gogh recent nog actief in de sport,
begin deze maand werd bekend gemaakt dat hij afscheid
neemt van de sport en zich volledig gaat richten op de
dekdienst. De combinatie schreef de Grote Prijs van Hong
Kong, Los Angeles, Valkenswaard en de allerlaatste Grand
Prix waaraan het duo deelnam, CSI4* Poznan, op hun
naam. Van Gogh maakt ook in de fokkerij furore, het
KWPN kon zijn zoon Innovation met mooie punten
inschrijven in het stamboek. Zacharov is de derde snelste
stijger, net als Eldorado van de Zeshoek is hij een zoon van
Clinton. Veel van zijn kinderen zijn terug te zien in de
internationale springsport, zijn zoon Dominka B is
succesvol op 1.50m-niveau.
“Eldorado van de Zeshoek komt uit een Toulon-moeder, dus
ook daar komt weer Heartbreaker in terug”, aldus Henk
Dirksen. “In de internationale uitslagen lopen elk weekend
Eldorado’s bovenaan mee, vorig jaar zagen we er veel in de
rubrieken voor jonge paarden en ook op het wereldkampioenschap voor jonge springpaarden viel de nafok van hem
heel positief op. Eldorado kan formaat en vermogen
toevoegen. Van Gogh viel als driejarige op door zijn sterke
galop en dat geeft hij ook door. Je ziet in de uitslagen
regelmatig Van Goghs bovendrijven. Zacharov onderscheidde zich als jong paard door zijn instelling. Inmiddels hebben
we al een aantal fijne Zacharovs in de aanlegtesten gehad
en ook in de sport zie je ze terug.”
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Als gekeken wordt naar de
gemiddelde fokwaarde voor
exterieur, vrijbewegen en
-springen, dan heeft
Negro-zoon Floris BS het
hoogste gemiddelde bij de
Gelderse hengsten.

Cizandro bovenaan
Voor de tuigpaarden zijn drie rankings beschikbaar, één
voor hengsten met nakomelingen in de sport en een
betrouwbaarheid boven de 80%, één voor hengsten met
een lagere betrouwbaarheid en één gebaseerd op verwachtingswaarde. In de eerste ranking gaat Cizandro aan kop,
deze keurhengst is zeer geliefd bij fokkers en publiek. De
hengst heeft zich ruimschoots bewezen in de sport, hij
slaagde met hoge punten voor het verrichtingsonderzoek
en won meerdere malen de hengstencompetitie en Oregon
Trofee. Zijn verwantschapspercentage is met 14,6% hoog
te noemen, daarmee is hij echter helaas niet de enige. De
inteelttoename binnen de tuigpaardenfokkerij is erg hoog,
het is voor fokkers dan ook zeer belangrijk rekening te
houden met bloedspreiding. In de tweede groep hengsten
staat de Vulcano-zoon Colonist bovenaan. Ruim 50% van
zijn dochters heeft al het ster, keur, of elitepredicaat op
zak. Daarnaast heeft Colonist al twee goedgekeurde
zonen: Heliotroop VDM en Indiana. De laatstgenoemde
staat bovenaan de fokwaarderanking voor de jonge
hengsten. De fokwaarde van Manno-zoon Idol is het
afgelopen jaar het snelst gestegen, de hengst was in 2018
erg succesvol in de sport. In de ranking voor jonge hengsten staat deze aansprekende schimmel nu op een vierde
plek. Tweede snelste stijger is Delviro HBC. Deze hengst

won in 2016 de Oregon Trofee tijdens de KWPN Stallion
Show, drie jaar later leverde hij de overtuigende hengstenkeuringskampioen. De jonge Image HBC is de derde
snelste stijger, een zoon uit de tweede jaargang van
Ditisem. Image HBC slaagde met mooie punten voor zijn
verrichtingsonderzoek, voor het front mocht de hengst
een 8,5 in ontvangst nemen.

Allrounder Floris BS
Ook binnen de kleine Gelderse populatie is de bloedspreiding
belangrijk om rekening mee te houden. De invloed van Koss
en zijn populaire zonen, Alexandro P en Henkie, is erg groot.
Uiteraard is het wel belangrijk om de typische Gelders
paard-eigenschappen te behouden. Het fokdoel is een
veelzijdig inzetbaar rij- en menpaard met een betrouwbaar,
blij en werkwillig karakter. Omdat de Gelderse hengsten te
veel verschillen in leeftijd worden de fokwaarden voor
dressuur en springen altijd op alfabetische volgorde gepresenteerd. Indien gekeken wordt naar de gemiddelde fokwaarde voor exterieur, vrijbewegen en -springen, heeft
Negro-zoon Floris BS het hoogste gemiddelde. Met andere
woorden, op alle Gelders paard-eigenschappen, scoort deze
hengst het beste.
Floris BS slaagde met mooie punten voor het verrichtingsonderzoek en liep zelf ZZ-Licht dressuur. Zijn dochter Jansje

MB werd vorig jaar kampioen van de vier- tot en met
zevenjarige merries op de Nationale Merriekeuring in
Ermelo. Alexandro P sluit aan op de tweede plek, hij leverde
afgelopen jaar de kampioen van de driejarige merries op de
Nationale Merriekeuring. Alexandro P liep zelf ZZ-Zwaar en
geeft zijn allround sportgenen door aan zijn nakomelingen.
Zijn dochter Era loopt Lichte Tour dressuur en Fairplay is
actief op 1.40m-niveau in de internationale springsport. Zijn
zoon Henkie liep al twee jaar in de top tien van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden. Op de derde
plek in deze ranking staat de Parcival-zoon Vitens, die zelf
ZZ-Licht dressuur liep. Deze hengst is begin dit jaar verkocht
naar Italië om daar ingezet te worden voor de fokkerij. •

TOP 3 GELDERSE HENGSTEN
MET HOOGSTE GEMIDDELDE
FOKWAARDE VOOR EXTERIEUR/
VRIJBEWEGEN/VRIJSPRINGEN
1. Floris BS
2. Alexandro P
3. Vitens
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