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Een van de uitschieters 
uit de D-jaargang is de 
imponerende Vivaldi-
zoon Desperado, 
waarmee Emmelie 
Scholtens succesvol is 
in de Lichte Tour. 
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Uit de C-jaargang zijn tien hengsten 
goedgekeurd en één is er erkend. In de 
kampioenskeuring van de KWPN 
Stallion Show in ‘s-Hertogenbosch 

werd de Oscar-zoon Cover Story destijds uitgeroe-
pen tot kampioen. Ook de als derde geplaatste 
Charmeur (v.Florencio) verdiende vervolgens het 
KWPN-dekbevret, evenals de als vierde geëindigde 
Carlton Hill (v.Uphill) en de inmiddels erkende 
Cennin (v.Vivaldi) die op de vijfde plek kwam.

Merrietrekker
Direct na zijn goedkeuring bleek Charmeur 
(Florencio uit Trendy elite pref van Jazz, fokker 
Huub van Helvoirt uit Rosmalen) al heel 
populair bij de fokkers. In het voorjaar werd hij 
als driejarige ingeschreven met een zeer goede 
score van 86,5 punten. Hij verdiende negens 
met zijn draf, galop, aanleg, rijdbaarheid & 
bewerkbaarheid en houding & balans. Charmeur 
wordt door Madeleine Witte-Vrees met succes 
uitgebracht in de Lichte Tour en kreeg zijn 
zonen Gyon (mv.Jetset-D), High Five U.S. (mv.
Negro) en Invershin (mv.Balzflug) al bij het 
KWPN goedgekeurd. Op de merriekeuringen 

zijn diverse opvallende dochters komen 
bovendrijven zoals Irabel, de kampioene van de 
Centrale Keuring van Noord-Holland. Deze 
merrie scoorde ook zeer goed in de IBOP met 
een score van 87,5 punten. Op de NMK kwam 
zij uit op de achtste plaats vorig jaar. “Charmeur 
was gelijk een van de meest dekkende hengsten 
van Nederland. Het is een echte macho, een 
dominante heer die fantastisch kan bewegen. De 
laatste jaren heeft hij zich geweldig ontwikkeld”, 
vertelt eigenaar Nico Witte. “In de finale van het 
WK bij de zesjarigen was hij een beetje stout, 
maar daarna hebben we even gas teruggenomen 
en heeft Madeleine hem overgenomen van mijn 
schoondochter Emmelie Scholtens. In de Lichte 
Tour hebben ze inmiddels mooie scores van 74, 
75 procent gehaald. Nu zijn we hem thuis aan 
het voorbereiden voor de Grand Prix. Daarbij is 
het onze vereiste dat hij thuis voor minimaal  
70 procent moet lopen, voordat we hem aan de 
start brengen. Zeker zo’n populaire hengst 
krijgt gelijk alle ogen op zich gericht. Maar het is 
wel de verwachting dat hij dit jaar de overstap 
gaat maken. Of dat juni of november wordt, dat 
zullen we zien.” 

In zowel de dressuursport als -fokkerij doen diverse hengsten uit de 
C- en de D-jaargang opvallende zaken. Van de in 2008 geboren 
hengsten zijn de Vivaldi-zonen Desperado en Dream Boy op beide 
fronten uitschieters. Ook uit de één jaar oudere groep hengsten 
worden meerdere hengsten opgeleid voor de Zware Tour, zoals 
Cupido, Carlton Hill VDL en Charmeur. Als verervers bouwen de 
hengsten uit deze jaargangen eveneens aan een sterke 
nalatenschap. 
TEKST: JENNEKE SMIT • BEELD: DIRK CAREMANS

Uitblinkers uit de C- en D-jaargang

Dressuurhengsten 
in opmars
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Onder Hans Peter 
Minderhoud won Dream 

Boy (v.Vivaldi) vorig 
jaar zilver op het NK 

Lichte Tour en hij wordt 
nu klaargemaakt voor 

de Grand Prix. 

JAARGANGEN

Op weg naar Grand Prix
Ook klaargemaakt voor de overstap naar de 
Grand Prix wordt Carlton Hill VDL (Uphill uit 
Rose of Vincent ster pref prest van Vincent, 
fokkers Sjak Laarakkers en Christa Larmoyeur 
uit Vledderveen/Winschoten). Als driejarige 
werd hij in het voorjaar goedgekeurd met  
82,5 punten waaronder een 8 voor de aanleg. 
Inmiddels is hij geëxporteerd naar Zweden, 
waar hij het goed doet in de sport. Onder de 
Zweedse Malin Nilsson, de stalamazone van 
Patrik Kittel, heeft de hengst dankzij goede 
scores in de nationale Intermediaire II het 
startbewijs voor de Grand Prix inmiddels op 
zak. Eveneens geklasseerd in de Lichte Tour is 
Chagall D&R (Jazz uit Annabel elite pref prest 
van De Niro, fokker Welmoed Jansen uit Den 
Haag), die door Patrick van der Meer is uit-
gebracht. Als driejarige verdiende hij in het 
najaarsonderzoek 80 punten met een 8 voor 
aanleg en 9 voor galop. Onder Diederik van 
Silfhout is de vlijtige Daddy Cool-zoon Cupido 
(uit Promise elite sport-dres prest van Jazz, 
fokker Fried van Stiphout uit Hegelsom) 
geklasseerd in de Lichte Tour. Hij werd met  
82 punten ingeschreven als driejarige en kreeg 
een 8 voor de aanleg. “Diederik heeft hem een 
paar keer in de Lichte Tour gestart en rijdt hem 
nu thuis verder door. Hij toont veel aanleg voor 
de piaffe en passage, dus het is verder een 
kwestie van tijd. We hebben geen haast en alle 
vertrouwen in hem”, vertelt fokker en eigenaar 
Van Stiphout. “Verkopen wil ik hem niet, dus we 
proberen zo ver mogelijk te komen in de sport. 
Het lijkt heel goed, hij is een echte meewerker 
met drie goede basisgangen. De dekkerij is altijd 

bijzaak voor hem geweest, al lijkt hij wel goed te 
fokken. Hij geeft scherpe paarden met een mooi 
front en goede bewegingen.” Als zevenjarige 
debuteerde Chippendale (Lord Leatherdale uit 
Ti Amo elite sport-dres van Negro, fokker Piet 
van de Brandt uit Volkel) al met succes in de 
internationale Lichte Tour. Vier jaar eerder werd 
hij ingeschreven bij het KWPN met een punten-
totaal van 77,5 waaronder een 7,5 voor de 
aanleg en een 9 voor zijn galop.

Sporthengsten
De eveneens tienjarige Charmingmood (Win-
ningmood uit Nedorette W keur sport-dres van 
Contango, fokkers Sjak Laarakkers, Christa 
Larmoyeur en Gert Willem van Norel) is al door 
diverse ruiters in de sport uitgebracht. De 
hengst die als driejarige met 76 punten en een 
7,5 voor aanleg werd ingeschreven, presteert 
momenteel met Mark van de Donk in de Lichte 
Tour. Ook dit duo heeft plannen voor de 
overstap naar de Grand Prix, waarvoor de 
Winningmood-zoon veel aanleg vertoont. Hij is 
op beperkte schaal gebruikt voor de fokkerij. 
Een andere hengst die reeds geklasseerd is in de 
Lichte Tour is de naar Canada geëxporteerde 
Connaisseur (Con Amore uit Donna Clara van 
Donnerhall, fokker F. Schulte-Landwehr uit 
Suddendorf). Hij werd als vierjarige ingeschre-
ven met 82,5 punten, waaronder een 8,5 voor 
aanleg. Connaisseur presteert goed in de Prix St. 
Georges. Hij is in de zomer van 2012 naar 
Canada vertrokken waar hij wordt ingezet voor 
de sport en fokkerij. In Nederland heeft hij 
weinig gedekt, maar zijn nakomelingen lijken 
wel goed”, vertelt voormalig eigenaar Ad Valk. 
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Al tot goede scores in de 
Lichte Tour kwam de 
populaire Florencio-
zoon Charmeur, die nu 
door Madeleine 
Witte-Vrees wordt 
voorbereid op een start 
in de Zware Tour. 

Reeds op het hoogste niveau presteert de 
Vivaldi-zoon Cennin (uit Vitana V elite sport-
dres van Donnerhall, fokker Jacqueline Cuppen 
uit Someren). Als driejarige was hij al aange-
wezen, maar haalde destijds de eindstreep niet. 
Vanwege zijn goede prestaties in de Grand Prix 
met Madeleine Witte kreeg hij dit jaar KWPN-
erkenning. “In Den Bosch was Cennin me 
positief opgevallen, maar ik kon hem toen niet 
kopen. Hij liep gelijktijdig met Charmeur in het 
verrichtingsonderzoek, dus kon ik hem een 
beetje blijven volgen. Zijn kwaliteiten kwamen 
daar niet helemaal uit de verf, omdat hij op dat 
moment niet de meeste looplust toonde en nog 
groot en slap was”, herinnert Nico Witte, 
inmiddels mede-eigenaar, zich. “Als jong paard 
miste hij daardoor een beetje de scherpte, wat 
hij nu wel heeft. Ik denk dat Cennin een van de 
beste tienjarige Grand Prix-paarden ter wereld 
is. Net als zijn moeder, die Madeleine ook heeft 
gereden, beschikt hij over een hele goede piaffe. 
Op zijn zesde liep hij op een hengstenshow in 
Vechta en daar maakte hij zich een beetje druk 
en begon hij uit zichzelf aan te piafferen. Alles 
zit in de genen! Daarnaast kan Cennin ook goed 
passageren, heeft hij een mega voorbeengebruik 
en een super instelling. Hij heeft enkele 
nakomelingen waarvan er in het buitenland al 
twee zijn goedgekeurd voor de dekdienst. 
Komend jaar zal hij alleen via diepvriessperma 
beschikbaar zijn voor de fokkerij.”

C-jaargang
Uit deze jaargang heeft ook Cachet L (Jazz uit 
Jirondine keur pref prest van Ferro, fokker Jan 
Lamers uit Oss) al menigmaal zijn talent laten 
zien. In het najaar als driejarige verdiende hij 
goedkeuring met een totaal van 81,5 punten 
waaronder een 8 voor aanleg. Hij wordt verder 
opgeleid door Mirelle van Kemenade-Witlox. 
Zijn jaargenoot Cadans M (Sir Donnerhall uit 
Tomathika M keur IBOP-dres pref van Pion, 
fokkers Gebroeders Van Mook en C.F. van Mook 
uit Alem) is als vijfjarige verkocht naar Enge-
land. Twee jaar eerder werd hij ingeschreven 
met 76 punten met een 7,5 voor aanleg. Begin 
dit jaar werd bekend dat Cadans M zijn sport-
carrière zal vervolgen onder het zadel van 
Phoebe Peters, die hem bij de Junioren wil gaan 
starten. Voor de kampioen van de jaargang in 
‘s-Hertogenbosch kwam het helaas niet tot een 
sportieve loopbaan. De als vierjarige ingeschre-
ven Cover Story (Oscar uit Macbeth keur 
sport-dres pref prest van Corleone, fokker Gert 
Willem van Norel uit Wapenveld) stond in 
opleiding bij Diederik van Silfhout en kwam 
begin 2014 te overlijden aan de gevolgen van 
koliek. 

Kampioenskeuringshengsten
Acht in 2008 geboren hengsten zijn bij het 
KWPN goedgekeurd. Op de hengstenkeuring in 
‘s-Hertogenbosch werd Diebrecht (v.Zizi Top) in 
2011 verkozen tot kampioen, waarna hij naar 
Denemarken vertrok en niet is aangeboden voor 
het verrichtingsonderzoek. De als derde 
geplaatste Dorado (v.Krack C) viel vervolgens 
ook onder het zadel goed op waarmee hij 
goedkeuring verdiende. Ook Desperado  
(v.Vivaldi), de nummer vier uit de kampioens-
keuring, kon dat jaar ingeschreven worden. 
Evenals de als vijfde geplaatste Davino V.O.D.  
(v.Hotline) en de nummer zes Davinci  
(v.Valdez). Zowel Dorado (Krack C uit Zinni van 
de Westen elite IBOP-dres pref d-oc van 
Rousseau, fokker Cees Kikkert uit Den Burg) als 
Desperado (Vivaldi uit Sarita elite pref prest 
d-oc van Havidoff, fokker Familie Andeweg uit 
Randwijk) zijn onder het zadel gekomen van 
Emmelie Scholtens. De voshengst Dorado kon 
als driejarige in het voorjaar worden goedge-
keurd met een score van 82,5 punten waaronder 
een 8,5 voor aanleg. Afgelopen zomer etaleerde 
hij zijn grote talenten in de Lichte Tour en op 
het Nederlandse kampioenschap won de Krack 
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Dankzij zijn opvallende 
prestaties in de Grand 
Prix met Madeleine 
Witte-Vrees verdiende 
Cennin (v.Vivaldi) dit 
jaar KWPN-erkenning. 

C-zoon brons in deze klasse met Emmelie 
Scholtens. In september werd bekend dat 
Dorado zijn carrière voortzet in Denemarken. 
Hij schittert nu met Anna Zibrandtsen in de 
nationale Lichte Tour. 

Desperado
Scholtens beschikt nog wel over de imponerende 
Desperado. Met deze Vivaldi-zoon behaalt ze 
hele aansprekende resultaten in de Lichte Tour. 
Als vierjarige won dit toptalent de Pavo Cup en 
vervolgens driemaal de hengstencompetitie. 
Eigenaar Ad Valk vertelt: “Vanaf het moment 
dat Desperado onder het zadel kwam, wist ik dat 
het een héél bijzonder paard is. Met Emmelie 
heeft hij al heel veel gepresteerd en we werken 
met hem nu richting de Grand Prix. Hij pakt het 
werk allemaal goed op, maar kan op vreemd 
terrein weleens wat stressig worden op de 
wissels. Daarom richten we het vizier op de 
lange termijn. Desperado heeft nog een half 
jaartje nodig. Zijn nakomelingen doen het onder 
het zadel ook heel goed. Maar als fokkers voor 
de centjes een veulen willen fokken, raad ik hem 
weleens af. Zijn nakomelingen hebben wat 
langer tijd nodig en blinken vooral uit met hun 
galop in plaats van de draf. En met een voortref-
felijke galop krijg je als veulen nog steeds de 
handen niet op elkaar.” Als driejarige is Despe-
rado in het najaar ingeschreven met een 
topscore van 89,5 punten. Hij kreeg 9,5-en voor 
zijn galop en negens voor de stap, souplesse, 
rijdbaarheid & bewerkbaarheid en aanleg. Zijn 
KWPN-goedgekeurde zoon Dettori (mv.De Niro) 
is met 85 punten ingeschreven.

NMK-kampioene
Een andere KWPN-goedgekeurde hengst uit de 
kampioenskeuring is de inmiddels overleden 
Davino V.O.D. (Hotline uit Kilucienne keur 
sport-dres pref prest van Michelangelo, fokker 
Ad van Os uit Sprang-Capelle). Als driejarige 
liep hij 85,5 punten bijeen in het verrichtings-
onderzoek met een 9 voor rijdbaarheid & 
bewerkbaarheid en 8,5-en voor alle andere 
onderdelen. Na wat blessureleed sloeg in april 
2016 het noodlot toe en kwam de getalenteerde 
hengst te overlijden. Afgelopen najaar werd zijn 
zoon Incognito (mv.Vivaldi) met 83,5 punten 
ingeschreven. Eerder deed Davino V.O.D. al van 
zich spreken als vader van de overtuigende 
NMK-kampioene Heliana V.O.D. (mv.Jazz). 
Ook Davinci (Valdez uit Edoryke keur pref prest 
van Voltaire, fokker J.A. van Venrooy uit 
Schijndel) werd als driejarige uitgenodigd voor 
de kampioenskeuring. In het najaar werd hij 
goedgekeurd met 79 punten waaronder een 8 
voor aanleg en een 9 voor galop. Hij wordt 
verder opgeleid voor de sport net als onder meer 
de veelbelovende Dark Pleasure (Ufo uit Wild 
Pleasure elite IBOP-dres pref van Jazz, fokker 
Wouter Plaizier uit Heerjansdam), die door 
Femke de Laat wordt gereden. Dark Pleasure 
verdiende als driejarige 78 punten in het 
najaarsverrichtingsonderzoek, met een 8 voor 

Uit een beperkt 
aantal dekkingen 

bracht Diëgo al 
goede nakomelingen 

en hij wordt zelf 
klaargemaakt voor 

de Lichte Tour. 
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Onder Diederik van 
Silfhout schitterde 
Cupido (v.Daddy Cool) al 
meerdere malen in de 
Lichte Tour, de hengst 
wordt nu voorbereid op 
de overstap naar de 
Zware Tour.

aanleg. In de hengstencompetitie viel hij daarna 
positief op onder het zadel van Gerdine Marée. 
Met It’s a Pleasure (mv.Blue Horse Zack) heeft 
Dark Pleasure al een goedgekeurde zoon. Ook de 
verwachtingen rondom Diëgo (Negro uit 
Ballerina II van Don Gregory, fokker M. van de 
Berkmortel uit Helmond) zijn hooggespannen. 
Met bijna alleen maar 8-en werd hij in het 
voorjaar als driejarige gekeurd. Eigenaar Gertjan 
van Olst licht toe: “Diëgo ontwikkelt zich heel 
positief, ik verwacht dat hij deze zomer door 
Anne (van Olst, red.) of Charlotte (Fry, red.) 
internationaal in de Lichte Tour gestart gaat 
worden, hij is eigenlijk al heel ver klaar voor de 
Grand Prix. Naast de sport lijkt hij ook heel 
waardevol voor de fokkerij. Afgelopen winter 
heb ik zijn zoon Don Joe laten meelopen in de 
hengstencompetitie. Deze Diëgo-zoon was als 
driejarige aangewezen bij het KWPN en doet het 
heel goed. Ook in onze veiling hebben we al een 
aantal hele fijne Diëgo’s gehad, ik denk dat hij 
een beetje in de voetsporen van zijn vader Negro 
gaat treden als fokhengst. Hij geeft sterk 
bewegende paarden met goede verbindingen en 
een heel goed gebruik van het achterbeen. In het 
begin gaf Diëgo niet zoveel sperma, dus hebben 
we hem niet zoveel gepromoot. Hij maakte ze 
wel makkelijk drachtig, maar kon niet zoveel 
merries hebben. Inmiddels is dat duidelijk 
verbeterd dus dat lijkt allemaal goed!”

Droomcarrière Dream Boy
Tot menig succes is de Vivaldi-zoon Dream Boy 
(uit Resia elite van Ferro, fokker Tim Coomans 
uit Oud-Beijerland) al gekomen. In het voorjaar 
werd hij als driejarige ingeschreven met 78,5 
punten met een 8 voor aanleg. Direct na de 
hengstenkeuring kocht Koen Brinkman zich 
voor één-derde in, net als Jacques Marée. “In 
Den Bosch viel hij me op en enkele dagen 
daarna ben ik samen met Jacques naar Tim 
Coomans gegaan en zijn we bij Dream Boy 
ingestapt. Vanaf het begin af aan heb ik heel 
veel vertrouwen in hem gehad, maar de huidige 
successen laten zich natuurlijk niet voorspellen”, 
zegt Koen Brinkman, daarmee doelend op onder 
meer de zilveren medaille op het NK in de Lichte 
Tour met Hans Peter Minderhoud afgelopen jaar 
en Dream Boy’s dominante vererving op de 
merriekeuringen. Niet minder dan elf dochters 
van Dream Boy, waaronder vier CK-kampioenen, 
werden uitgenodigd voor de Nationale Merrie-
keuring. “Dream Boy heeft van nature veel 

zelfhouding, een super achterbeen, een goede 
stap en galop en beweegt altijd bergop. Het is 
geen grootloper, maar wel een hengst met heel 
veel kwaliteit in beweging en dat sprak me 
direct aan. Ook zijn veulens zijn niet direct 
spectaculaire bewegers, maar eenmaal onder het 
zadel komen ze allemaal naar je toe. Ook 
vanwege hun fijne instelling.” 
Komend jaar zal Minderhoud de getalenteerde 
Vivaldi-zoon nog een aantal keer in de Lichte 
Tour uitbrengen om vervolgens door te werken 
naar de Grand Prix, waarvoor hij veel aanleg 
toont. “Ook vanuit het buitenland is er veel inte-
resse voor Dream Boy, we versturen zijn sperma 
naar een kleine 20 landen!”

Goed op weg
Goede resultaten zijn er ook al te noteren voor 
Dark President D&R (Wynton uit Lola-G ster 
pref prest van G.Ramiro Z, fokker J. Gordijn uit 
Sint-Oedenrode) en Don Tango B (Contango uit 
Oronia elite sport-dres pref prest van Jazz, 
fokker Jan van Boven uit Sint-Michielsgestel). 
Dat begon voor beide in het verrichtingsonder-
zoek. Laatstgenoemde scoorde 83,5 punten met 
een 8,5 voor aanleg en negens voor houding & 
balans en rijdbaarheid. 
Ook in de fokkerij doet Don Tango B van zich 
spreken, zo bracht hij al meerdere IBOP-toppers 
waaronder I’Actrice (mv.Lorentin I), die op de 
NMK derde werd en Ibistrona (mv.Sunny Boy). 
De Wynton-zoon Dark President D&R kwam uit 
op 81,5 punten in het najaarsonderzoek met 
een 8,5 voor aanleg. In 2016 is hij succesvol in 
het ZZ-Zwaar uitgebracht door Marieke van der 
Putten, waarmee hij sportief gezien ook mooi 
op schema ligt. • 
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