
JAARGANGEN

Uit de D-jaargang zijn veertien 
springhengsten goedgekeurd. Van 
deze in 2008 geboren hengsten 
verdienden er tien als driejarige het 

dekbrevet, de overige vier slaagden voor het 
verrichtingsonderzoek als vierjarige. In de 
kampioenskeuring in ‘s-Hertogenbosch werd de 
Warrant-zoon Durrant (mv.Voltaire) uitgeroe-
pen tot kampioen. Ook de hengst die als derde 
werd geplaatst, kreeg vervolgens goedkeuring, 
de Namelus R-zoon Dexter R (mv.Contender).

Sportieve hoogvlieger
In de sport en fokkerij doet Don Diablo HX 
(Vittorio uit Zolaniki keur sport-spr van 
Calvados, fokker Stal Hendrix) goede zaken. Met 
8,5-en voor zijn reflexen en vermogen, en een  
8 voor de aanleg als springpaard kwam deze 
Vittorio-zoon op driejarige leeftijd uit op  
80 punten in de verrichting. Als vierjarige werd 
hij vijfde in de VION-Cup, vervolgens won hij 
als vijfjarige de hengstencompetitie klasse L met 

Pieter Keunen. Ook in de internationale 
jongepaardenrubrieken viel de voshengst 
positief op, met als hoogtepunt deelname aan 
de finale van de zevenjarigen op het WK in 
Lanaken. Daarna nam Michel Hendrix de 
teugels over. “Don Diablo is een echte atleet en 
geeft me vanaf het begin af aan een heel goed 
gevoel. Pieter was ook altijd lovend over hem, 
want hij heeft een ontiegelijk goede instelling in 
de ring. Daarnaast heeft Don Diablo veel 
vermogen en is hij extreem voorzichtig, dat 
maakt hem een heel compleet paard”, vertelt 
Hendrix. “Ik heb hem nu zo’n anderhalf jaar te 
rijden en hij heeft al hele goede dingen gepres-
teerd. Zo wonnen we vorig jaar de VHO-Trofee 
op de KWPN Hengstenkeuring, en werden we 
dit jaar tweede in de Grote Prijs. Ook op de 
internationale wedstrijden heeft Don Diablo al 
van zich doen spreken, zo zijn we dit jaar goed 
begonnen met nulrondes in de 2*-Grand Prix 
van Drachten en Kronenberg. Hij kan mooi 
doorgroeien naar het hoogste niveau in de 

Het KWPN laat ieder jaar jonge hengsten toe tot de fokkerij met de 
verwachting dat zij kunnen bijdragen aan de vooruitgang van het 
KWPN-paard. Het mooiste is als hengsten zowel als vererver én als 
sportpaard aan de weg timmeren. In dit artikel een blik op de stand 
van zaken rond de vaderdieren uit de C- en D-jaargang. Uit de kleine 
C-jaargang zijn Carrera (v.Larino) en Cidane (v.Heartbreaker) 
sportieve uitschieters, terwijl de D-jaargang al opvallend presterende 
hengsten als Dakar VDL (v.Cardento), Don Diablo HX (v.Vittorio), 
Durango VDL (v.Zirocco Blue VDL) en Starpower TN (v.Stakkato) 
heeft voortgebracht.
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS

Hengsten C- en D -jaargang  
springen er uit

IDS5 • 17 maart 201746

H
EN

G
S
TE

N



Hengsten C- en D -jaargang  
springen er uit

Tot de best presterende 
hengsten van zijn 

jaargang behoort de 
competitieve Larino-

zoon Carrera, die met 
Willem Greve al 

1.50m-rubrieken op zijn 
naam heeft gezet. 
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schaduw van mijn huidige toppaard Baileys. De 
verwachtingen zijn hoog!” Ook in de fokkerij 
heeft Don Diablo HX al opvallende producten 
gebracht, zoals de Limburgse CK-kampioene 
Irmette Balia PJ die vervolgens in Ermelo werd 
uitgeroepen tot reservekampioene op de 
Nationale Merriekeuring. 

Dakar VDL en Durango VDL
Op internationaal 1.50m-niveau geklasseerd is 
Dakar VDL (Cardento uit Nisolde keur pref prest 
van Nimmerdor, fokker Willem Abbring), die 
door James Billington gereden wordt. De 
krachtpatser werd als driejarige in het voorjaar 

ingeschreven met 79 punten, met een 8,5 voor 
vermogen als hoogste cijfer. Zijn aanleg als 
springpaard werd destijds met goed (8) beoor-
deeld. “In de sport is Dakar altijd al opgevallen, 
bij de jongepaardenwedstrijden deed hij vaak 
vooraan mee. Als zevenjarige won hij de 
hengstencompetitie klasse Z/ZZ en als acht-
jarige werd hij al zevende in de 1.50m Derby van 
Drammen. We hebben hem daarna een poosje 
rust gegeven en hij is nu weer aan het werk”, 
vertelt eigenaar Wiebe-Yde van de Lageweg. “In 
het buitenseizoen zal Dakar met James weer 
internationaal aan de start verschijnen en we 
hebben het hoogste werk als doel met hem. Ook 
als fokhengst doet Dakar goede dingen en dat is 
voor ons als hengstenhouders natuurlijk erg 
belangrijk. Zijn nakomelingen hebben maat, een 
goede galop, veel vermogen en een goede manier 
van springen. Dus het lijkt voor zowel de sport 
als fokkerij erg goed met Dakar, en hij heeft ook 
altijd mooie aantallen gedekt.” Ook de Zirocco 
Blue VDL-zoon Durango VDL (uit Narona ster 
pref prest van Lux, fokker N.H.G. Broeders uit 
Hooge Zwaluwe) doet in de sport opvallende 
zaken, zo is hij reeds geklasseerd in het interna-
tionale 1.55m. Op driejarige leeftijd werd zijn 
talent al goed ingeschat, want hij slaagde met 
81,5 punten in het najaarsonderzoek. Voor de 
aanleg als springpaard ontving hij een 8. Onder 
Lennard de Boer is de patente schimmel al tot 
goede prestaties gekomen, zoals het behalen van 
de overwinning in de Grote Prijs (1.40m) van 
Hardenberg en een derde plaats in de hengsten-
competitie klasse Z/ZZ. Hij plaatste zich 
bovendien al meerdere keren in internationale 
1.45m-rubrieken. “Durango doet het heel goed 
in de sport. Zeker het afgelopen jaar heeft hij 
zich fantastisch ontwikkeld dankzij zijn super 
instelling, vlugheid, vermogen en voorzichtig-
heid. Ook bij de fokkers komt hij door zijn 
sterke prestaties weer meer in beeld. Zijn 
nakomelingen hebben veel bloed, ras en zijn 
voorzichtig. Het zijn atletische paarden, net als 
hun vader”, aldus Wiebe-Yde. 

Starpower goed op schema
Onder Zoï Snels is de Stakkato-zoon Starpower 
TN (uit Enjoy van Escudo I, fokker Manfred 
Schaefer) een opvallend presterende negenjarige 
hengst. Als vierjarige werd hij met een prachtige 
cijferlijst ingeschreven. Met negens voor zijn 
reflexen, rijdbaarheid & instelling en aanleg als 
springpaard kwam hij uit op de topscore van  

Als jong paard bleek de 
Heartbreaker-zoon 
Cidane al een absolute 
uitschieter. Onder 
Kristian Houwen won hij 
onder meer de Isah Cup 
voor zevenjarigen en 
brons op het WK in 
Lanaken.
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JAARGANGEN

87 punten in het najaarsonderzoek. Hij 
verdiende deze aanwijzing op basis van zijn 
goede optreden in de Isah Cup. “In de zomer van 
2015 ben ik met Starpower in het 1.30m 
begonnen en inmiddels heeft hij zich al meer-
dere malen geplaatst in 1.45m-rubrieken. Begin 
dit jaar werden we vierde in de 1.45m-Grand 
Prix van Drachten dus daarmee zijn we het jaar 
goed begonnen. We gaan hem nu verder 
opleiden voor het hoogste werk en hij pakt dat 
heel goed aan. Hij heeft veel vermogen en kan 
op een simpele manier al heel snel zijn. En 
daarnaast is Starpower een heel rijdbaar paard”, 
vertelt ruiter Zoï Snels, die voor Team Nijhof 
rijdt. “Op lange termijn is het mijn doel om met 
hem volgend jaar op het NK in Mierlo aan de 
start te verschijnen. Starpower TN heeft alle 
kwaliteit in huis!” Bij het KWPN is de veelbelo-
vende Starpower-zoon Iniesta TN (mv.Padinus) 
vorig najaar ingeschreven met 82,5 punten. 
Onder Christian Ahlmann weet Dynamo 
(Andiamo uit Fonelle R van Winningmood van 
de Arenberg, fokker W.H. Leisink uit Panningen) 
zich in de kijker te springen. Op driejarige 
leeftijd werd hij in het voorjaar goedgekeurd 
met 81,5 punten, waaronder een 8,5 voor de 
aanleg als springpaard. Onder Bart Bles 
eindigde hij als tweede in de klasse L van de 
hengstencompetitie. Vervolgens kwam de 

atletische hengst onder het zadel bij Doron 
Kuipers, die hem opleidde tot en met internatio-
naal 1.40m-niveau. Sinds augustus heeft de 
Duitse topruiter Ahlmann de KWPN-goed-
gekeurde hengst onder zijn hoede en zij kwamen 
al tot diverse goede resultaten. Zo won het duo 
in Münster bij de jonge paarden op 1.40m-
niveau. In de fokkerij heeft Dynamo vooralsnog 
weinig kansen gehad.

Dexter R en Den Ham Blue R
De nummer drie van de kampioenskeuring, 
Dexter R (Namelus R uit U.Rubertha 15 stb van 
Contender, fokker Stal Roelofs), slaagde in het 
najaar met de zeer goede score van 85 punten. 
Voor zijn vermogen kreeg hij een 9, en voor zijn 
galop, reflexen, rijdbaarheid & instelling en 
aanleg als springpaard pronken 8,5-en op zijn 
cijferlijst. Sinds enkele maanden is hij onder het 
zadel van Sjaak Sleiderink, die hem aan de start 
bracht in de 1.50m-Grote Prijs op de KWPN 
Stallion Show begin dit jaar. Daar kwamen ze 
met één klein foutje over de finish. Internatio-
naal is deze veelbelovende combinatie op 
1.45m-niveau geklasseerd en ook als fokhengst 
maakt Dexter R zijn sterke afkomst en dito 
verwachtingen waar. Zo is bij het KWPN zijn 
zoon Idextro (mv.Indoctro) ingeschreven met 
82,5 punten. 

Met zijn onbegrensde 
vermogen is de 
negenjarige Cardento-
zoon Dakar VDL met 
James Billington reeds 
geklasseerd in het 
internationale 1.50m. 

IDS5 • 17 maart 201750

H
EN

G
S
TE

N



Ook de Mr. Blue-zoon Den Ham Blue R (uit  
T.Amelusina II stb prok prest van Calando I, 
fokker Stal Roelofs uit Den Ham) wist als jong 
paard al sterk te overtuigen met zijn capacitei-
ten. Met een 9 voor vermogen en viermaal een 
8,5 voor reflexen, techniek, rijdbaarheid & 
instelling en aanleg als springpaard kwam dit 
toptalent uit op 85 punten op vierjarige leeftijd 
in het voorjaarsonderzoek. Vervolgens won hij 
onder Tom Brinkman de VION-Cup op overtui-
gende wijze. Doda de Miranda heeft hem in 
2015 succesvol gestart in de internationale 
Youngster Tour, waarin hij meerdere malen 
foutloos was op 1.35m-niveau. 

Geen grote aantallen merries
Genetisch interessant is de Indoctro-zoon Do 
Spiritivo, die door Stoeterij Duyselshof gefokt is 
uit de Grand Prix-winnaar Think Twice  
(v.Corrado I), waarmee Leopold van Asten in 
2003 het Nederlands kampioenschap won. Als 
vierjarige werd hij tweede in de VION-Cup en 
aansluitend werd hij aangewezen voor het 
verrichtingsonderzoek. Hij werd ingeschreven 
met een totaalscore van 76,5 punten waaronder 
een 7,5 voor de aanleg als springpaard. Als 
zesjarige sprong de Indoctro-zoon onder Niclas 
Parmler naar de zege in de klasse M van de 
hengstencompetitie en hij wordt nu uitgebracht 

door Leopold van Asten. Onder de naam VDL 
Groep Spiritivo is de voshengst geklasseerd op 
internationaal 1.40m-niveau. Do Spiritivo is op 
zeer beperkte schaal ingezet voor de fokkerij. 
Ook geen grote aantallen merries heeft de 
eveneens zeer interessant gefokte Dutch Design 
(Dollar de la Pierre uit Harmonie elite sport-spr 
pref prest van Calvados, fokker Martien 
Liefhebber uit Hoornaar) tot op heden mogen 
bedienen. Daarmee zijn de kansen in de fokkerij 
beperkt voor de voshengst die als driejarige met 
82,5 punten zijn dekbrevet verdiende. Hij kreeg 
een 8,5 voor de aanleg als springpaard, naast 
een 9 voor het vermogen. Als zevenjarige nam 
Henk van de Pol hem mee naar de Sunshine 
Tour in Vejer de la Frontera, waar hij onder meer 
een 1.30m-proef won. Sinds het voorjaar van 
2016 is de kwaliteitsvolle hengst onder het zadel 
van Ruben Romp, met wie hij reeds prestaties 
tot op 1.45m-niveau levert. 
De kampioenshengst van ‘-sHertogenbosch, 
Durrant (Warrant uit Tanagra stb pref prest van 
Voltaire, fokker Piet Keunen), nam met succes 
deel aan het voorjaarsonderzoek en werd 
ingeschreven met een totaal van 83,5 punten. 
Voor zijn aanleg als springpaard kreeg hij een 
8,5 evenals voor zijn galop, techniek en vermo-
gen. In de zomer van 2014, als zesjarige, is hij 
voor de sport verkocht naar Amerika. In de 

Onder Michel Hendrix 
springt Don Diablo HX 
(v.Vittorio) zich in de 
kijker op 1.45-/1.50m- 
niveau. Hij leverde als 
vererver al de reserve-
kampioene op de NMK.
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fokkerij heeft de hengst heel weinig kansen 
gekregen. Goede optredens in de VION-Cup 
voor vierjarigen, waar hij de halve finale won en 
derde werd in de finale, zorgden niet voor extra 
aandacht van de fokkers. 

Export
Net als Do Spiritivo verdiende ook de Sandro 
Boy-zoon Don Sandrino (uit Meilientje V keur 
sport-spr van Concorde, fokker Theo Sr. van 
Delft uit Oud Turnhout) via de Isah Cup de 
aanwijzing voor het verrichtingsonderzoek. In 
het najaar als vierjarige slaagde hij met  
80 punten, waaronder een 8 voor zijn aanleg. 
Ook hij is op zeer beperkte schaal ingezet voor 
de fokkerij. In de sport werd hij door Leon 
Kuijpers en Ruben Romp uitgebracht onder de 
naam Sandrino Z. Met laatstgenoemde ruiter 
won hij als zevenjarige al twee 1.40m-rubrieken 
bij de jonge paarden in Oliva. Eind 2015 is Don 
Sandrino voor de sport verkocht naar Amerika. 
Een jaar eerder vertrok Dortmund HS (Vigaro 
uit Iresfee ster prest van Triton, fokkers Unicorn 
International Trading BVBA en Beemdhoeve 
BV) na een succesvolle loopbaan bij de jonge 
paarden eveneens naar Amerika, waar hij zijn 
carrière als sportpaard voortzet. “We hebben 
mooie jaren met hem gehad, zowel qua sport als 
fokkerij. Kristian had aan hem een super 
sportpaard met een topinstelling, zo bereikte hij 
als zesjarige de finale op het WK in Lanaken. 
Dortmund gaf zijn ongecompliceerde karakter 
sterk door aan zijn nakomelingen, waarvan we 
er nog een paar hebben”, aldus voormalig 
eigenaar Jos Houwen. 
Inmiddels gecastreerd is de patente Cantos-zoon 
Dantos HBC (uit Varaya ster van Numero Uno, 
fokker G.R. Turksema). Als driejarige werd hij 
ingeschreven met een totaalscore van 76,5 
punten en een 7,5 voor de aanleg als spring-
paard. Hij sprong zich menigmaal in de kijker in 
jongepaardenwedstrijden en de hengsten- 
competitie onder Patrick Lemmen, met wie hij 
bovendien deelnam aan de finale op het WK 
voor zevenjarigen (1.45m) in Lanaken. Daar liep 
het duo tegen één foutje aan. Vervolgens is 
Dantos HBC op hetzelfde niveau tot prestaties 
gekomen met Willem Greve.
De laatste uit de D-jaargang komende spring-
hengst is de Casall-zoon Dakota VDL (uit Naomi 
II van Contender, fokker familie Eitel). Hij 
verdiende 78,5 punten in het onderzoek en 
kreeg een 8 voor zijn aanleg. Hij dekte enkele 

merries en ontpopte zich vervolgens tot 
veilingtopper tijdens de VDL Auction in 
Wellington. Ook Dakota VDL is al tot goede 
prestaties in de sport gekomen, zo klasseerde hij 
zich met Taizo Sugitani al in meerdere internati-
onale 1.45m-rubrieken. 

C-jaargang
Minder groot was de oogst van springhengsten 
uit de C-jaargang. Acht hengsten doorstonden de 
toets der kritiek en zijn ingeschreven bij het 
KWPN. In ‘s-Hertogenbosch werd de impone-
rende Up to Date-zoon Cosun (mv.Cavalier) 
gehuldigd als kampioen. In het verrichtings-
onderzoek strandde hij wegens veterinaire 
redenen, maar in de sport heeft hij de verwach-
tingen reeds waargemaakt. Onder Piet Raijma-
kers jr. ontwikkelde hij zich positief in de 
internationale sport en debuteerde hij op het 
hoogste niveau. Voor een miljoenenbedrag kwam 
Cosun vervolgens in handen van Vladimir 
Tuganov, met wie hij in 1.40/1.50m-rubrieken 
aan de start is gekomen afgelopen winter. Begin 
dit jaar nam René Tebbel plaats in het zadel van 
de sterke schimmel op het concours in Al Ain, 
waar ze zesde werden in de wereldbekerproef. 
Uit de kampioenskeuring verdiende de nummer 
vijf wel het KWPN-dekbrevet en ook hij behoort 
nu tot de best presterende hengsten van zijn 
jaargang. De Larino-zoon Carrera (uit Ehrenten-
der ster pref prest van Contender, fokker Arend 
Florijn uit Geesteren) is in het najaar als 
driejarige goedgekeurd met 80,5 punten. Hij 
kreeg een 8 voor zijn aanleg als springpaard. 

Constante prestaties
Carrera valt op door zijn zeer constante presta-
ties. Als vierjarige pakte hij de tweede plek in de 
VION-Cup, en vervolgens eindigde hij in zowel de 
hengstencompetitie klasse L als M ook als 
tweede. De door Richard Kapteijn vakkundig 
opgeleide hengst vormt sinds de zomer van 2015 
een combinatie met zijn huidige ruiter, Willem 
Greve. Met hem is de inmiddels tienjarige 
schimmelhengst geklasseerd op 1.55m-niveau. 
Dit jaar werd goed begonnen met een overtui-
gende zege in het 1.50m op CSI3* Indoor 
Drachten. “Het zegt wel wat over hem dat hij 
gelijk op de eerste dag zo aanpakt, hij wordt pas 
tien jaar en is een topconcourspaard”, is Willem 
Greve enthousiast. “Carrera wint ieder concours 
geld en heeft een topinstelling. Eigenlijk verbaast 
hij me iedere keer weer. Hij groeit er mooi in en ik 
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naar Amerika. “Zo’n paard krijg ik maar één 
keer in mijn leven. Ik weet het, ik ben nog jong, 
maar Cidane is echt een fenomeen. Een 
abnormaal goed paard, dat precies weet wat er 
moet gebeuren in de ring en altijd zijn uiterste 
best voor me doet”, sprak Kristian Houwen 
destijds over zijn toppaard. De bruine prijzen-
winnaar heeft twee dekseizoenen als KWPN-
hengst ter dekking gestaan. 

Ingezet voor de sport
Als driejarige werd Chapeau Valière (Wittinger 
VDL uit Silvana keur van Marlon, fokker J. 
Honcoop) in het voorjaar met de hoogste punten 
ingeschreven. Met 8,5-en voor de galop, reflexen, 
rijdbaarheid & instelling en aanleg als spring-
paard kwam hij uit op 84 punten. De hengst was 
destijds al in handen van Belgische eigenaren en 
is maar weinig terug geweest in zijn vaderland. 
Onder Dominique Hendrickx ontwikkelde hij 
zich tot een verdienstelijk presterend 1.40m-
springpaard. Er zijn geen nakomelingen van hem 
geregistreerd bij het KWPN. 
In datzelfde voorjaarsonderzoek werden Cédric 
(Cartano uit Elysee V van Caletto I, fokker  
J. Beute) en Crespo VDL (Canturo uit Renais-
sance van Candillo, fokker J.P. Lass) ingeschre-

ben superblij met zo’n paard op stal.” Met een 
dubbele nulrit werd Carrera in februari derde in 
de Grote Prijs (1.50m) op de KWPN Stallion 
Show. Tot op heden zijn er bij het KWPN slechts 
44 nakomelingen van hem geregistreerd, 
waarmee duidelijk wordt dat hij als vererver nog 
weinig kansen heeft gehad. 
Een andere uitblinker is Cidane. Deze Heart-
breaker-zoon (uit Larnike keur pref prest van  
G.Ramiro Z, fokker Wim Sikes, Venray) 
behoorde op jonge leeftijd steevast tot de beste 
paarden van zijn jaargang. Via de VION-Cup 
werd hij met succes aangeboden voor de 
KWPN-hengstenselectie, waarna hij als vijfjarige 
werd goedgekeurd met 84 punten. Met onder 
meer een 9 voor de reflexen en 8,5-en voor de 
techniek, vermogen, rijdbaarheid & instelling en 
aanleg als springpaard liet Cidane toen al geen 
enkele twijfel over zijn potentie bestaan. Als 
vijfjarige werd Cidane elfde in de finale voor 
vijfjarigen op het WK in Lanaken met Kristian 
Houwen, en als zesjarige bemachtigde het 
toptalent de bronzen medaille. De hengsten-
competities klasse M én Z werden op naam 
gezet, evenals de Isah Cup voor zevenjarigen. 
Zoveel talent bleef niet onopgemerkt en kort 
daarna vertrok hij als zevenjarige voor de sport 

Zoï Snels en Starpower 
TN (v.Stakkato) 
begonnen dit jaar goed 
met een vierde plaats in 
de 2*-GP van Indoor 
Drachten. Ook hij is 
goed op weg richting het 
hoogste niveau. 
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ven. Eerstgenoemde deed dat dankzij een goede 
score van 83 punten, waaronder een 8,5 voor de 
aanleg als springpaard, en Crespo VDL verdien-
de 78,5 punten met een 7,5 voor aanleg. Wegens 
geringe interesse van de fokkers werd Cédric 
begin 2012 naar Rusland verkocht voor de sport 
en fokkerij. Vorig jaar werd bekend dat de 
aansprekende schimmel naar China is vertrok-
ken om daar de fokkerij te dienen op de Hanwu 
Shifan Stud. De VDL Stud verkocht haar deel 
van Crespo VDL aan mede-eigenaar familie 
Rikkert, en dochter Kirsten presteert met hem 
in de internationale 1.35m-rubrieken. 
Ook uitsluitend ingezet voor de sport wordt 
Chacco Boy (Chacco Blue uit Orlana ster pref 
van Ircolando, fokker Qurien van Erp), die een 
handjevol nakomelingen bracht, nadat hij als 
vijfjarige werd goedgekeurd. In de verrichting 
wist hij rondom te overtuigen met zijn spring-
kwaliteiten. Hij kreeg een 9 voor zijn reflexen en 
8,5-en voor de galop, rijdbaarheid & instelling 
en aanleg. Vervolgens sprong hij met Arnold 
Boerekamps met succes in de internationale 
Youngster Tour, en kwam de patente hengst 
vervolgens onder het zadel van Vincent Voorn. 
Na diverse goede prestaties op 1.45m-niveau is 
Chacco Boy in handen gekomen van Jose 
Alfredo Hernandez Ortega, die hem op 
1.45/1.50m-niveau uitbrengt onder de naam 

Grupo Prom Chacco Boy. 
De Calvino Z-zoon California (uit Cally Z van 
Caretano Z, fokker Alan Waldman) is als 
driejarige ingeschreven met een mooi punten-
totaal van 80, waaronder een 8 voor aanleg. 
Onder Sander Geerink presteerde hij tot op 
1.30m-niveau en hij is op beperkte schaal 
ingezet voor de fokkerij.

Kampioensmerrie van Charisma
Onder Patrick Lemmen won de Stakkato-zoon 
Charisma (uit Cassien van Cassini I, fokker LVP 
Stables) als vijfjarige de hengstencompetitie 
klasse L. Anderhalf jaar eerder was hij inge-
schreven met 79 punten, waaronder een 8 voor 
aanleg. Door Marc en Julia Houtzager-Kayser is 
Charisma vervolgens in de internationale sport 
uitgebracht en behaalde hij als zevenjarige 
klasseringen op 1.40m-niveau. Charisma heeft 
al enkele opvallende paarden gebracht. Zo werd 
dit jaar zijn goed springende zoon Jerk D.D.  
(mv.Cantos) aangewezen voor het verrichtings-
onderzoek en eerder maakte dochter Hunanita 
(mv.Odermus R) mooie reclame. Deze atletische 
merrie werd als driejarige gekroond tot  
CK-kampioene van Gelderland en vervolgens 
negende in de NMK-finale. Vorig jaar voegde ze 
de reservetitel op de NMK bij de keur- en 
elitemerries aan haar erelijst toe. •

Als achtjarige 
klasseerde de opvallend 
presterende Durango 
VDL (v.Zirocco Blue 
VDL) zich met Lennard 
de Boer al in het 
internationale 1.55m. 
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