
Precies een jaar nadat hij keur 
werd verklaard, werd de sterk 

verervende Eldorado van de 
Zeshoek begin dit jaar  

onderscheiden met het  
felbegeerde preferentschap.
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 Predicaathengst

Eldorado van de 
Zeshoek heeft de 
wind in de zeilen

De carrière van Eldorado van de Zeshoek kent al vele hoogtepunten, maar beleeft nu 

een echte glorietijd. De begin dit jaar preferent verklaarde Clinton-zoon van Team Nijhof 

domineert de internationale concoursen en bevestigt daarmee zijn bijzondere verervings-

kracht. De 16-jarige Grand Prix-hengst heeft bewezen Grand Prix-winnaars te leveren. 

Tekst: JENNEKE SMIT — Beeld: DIRK CAREMANS

fokproduct van Paul Merckx uit het Belgische Stekene 
werd als driejarige ontdekt door Henk Nijhof sr., die hem 
op stal zag bij de Belgische paardenscout en -opleider 
Walter Lelie. Als zoon van Nijhof’s olympische tophengst 
Clinton, gefokt uit een internationaal 1.50m-geklasseerde 
merrie had hij op papier al direct een streepje voor. “Hij 
was op dat moment nog in eigendom van de fokker en was 
in de tweede fase van de BWP-hengstenkeuring uitgeroe-
pen tot kampioen. Hij was bij de fokker klaargemaakt voor 
de derde fase, maar dat pakte niet helemaal uit zoals 
gewenst, waardoor hij uiteindelijk niet werd goedgekeurd 
bij het BWP. Dat zorgde meteen voor een hoop praatjes 
over het karakter van Eldorado, maar het was een slechte 
samenloop van omstandigheden. De fokker heeft hem 
toen als vierjarige bij Walter Lelie gezet ter voorbereiding 
op de derde fase. Nadat mijn vader hem daar had gezien, 
ben ik met Kees van den Oetelaar gaan kijken. Ook wij 
waren direct overtuigd van zijn kwaliteiten en hebben 
hem daar gekocht. Vervolgens doorliep hij de derde fase 
van het BWP met succes en hebben we hem naar Neder-
land gehaald”, blikt Henk Nijhof jr. terug. “Als vijf- en 
zesjarige maakte Eldorado al veel indruk met zijn kwalitei-
ten. Hij heeft onbegrensd vermogen, springt met goede 
manieren en is zeker voor zo’n groot paard vlug genoeg. 
Hij past goed bij wat kleinere, bloederige merries waarvan 
we er hier in Nederland veel hebben. Eldorado heeft zelf 
veel maat en vermogen, en komt ook uit een royale 

Het lijkt tegenwoordig wel allemaal Eldorado van de 
Zeshoek wat de klok slaat. Dat kwam al geweldig 
tot uiting in de VHO Trofee tijdens de KWPN 

Stallion Show eind januari, waar de zojuist preferent 
verklaarde Eldorado van de Zeshoek de volledige top drie 
leverde met achtereenvolgens voltreffer Grandorado TN 
(mv.Carolus II), Highway M TN (mv.Chellano Z) en 
Grodino (mv.Celano). Het zijn zijn drie bij het KWPN 
goedgekeurde zonen. In de grote sport maakt onder meer 
zijn Belgisch gefokte dochter Killer Queen VDM (mv.For 
Pleasure) fantastische reclame voor haar vader. De 
tienjarige merrie won dit jaar al zowel de GCT-Grand Prix 
van Doha als de reguliere Grand Prix van CSI5* Doha, 
evenals de wereldbekerwedstrijd van Mechelen op de 
één-na-laatste dag van vorig jaar. Ook prijswinnende 
nakomelingen als Elektric Blue P (mv.For Pleasure) met 
Max Kühner, Japatero VDM (mv.For Pleasure) met Emma 
Stoker en voorheen Jos Verlooy evenals Jeunesse (mv.
Quasimodo van de Molendreef) met Yves Vanderhasselt 
maken veel reclame voor hun vader op het hoogste niveau. 
Met hun goede prestaties treden ze nu al in de voetsporen 
van Eldorado.

Gelijk veelbelovend
Het preferentschap voor Eldorado van de Zeshoek 
(Clinton uit Bijou Orai van Toulon) volgt precies een jaar 
nadat hij bij het KWPN het keurpredicaat verdiende. Het 
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tijd genomen. We zijn goede kamera-
den geworden en Eldorado is een heel 
bijzonder paard. Hij heeft heel veel 
karakter, maar als je zo’n paard voor je 
gewonnen krijgt, doen ze alles voor je. 
Zo was het ook met Eldorado. Hij heeft 
veel meer bloed dan ik in eerste 
instantie dacht, en hij blinkt uit met 
zijn werklust en natuurlijk onbegrensd 
vermogen”, vertelde Willem Greve, die 
Eldorado van de Zeshoek een kleine 
twee jaar onder zijn hoede had. Tot 
hun sportieve hoogtepunten behoor-
den onder meer de winst in de 
1.50m-rubriek op CSI3* Arnhem, een 
tweede plaats in de 1.50m-Grand Prix 
van CSI3* Saint Lô, een tweede plaats 
in het 1.50m van CSI3* Ommen en 
een foutloze rit in de 1.60m-Nations 
Cup van Lummen. 

Kampioenenmaker
Tot en met 2019 zijn er 1.163 nakome-
lingen van Eldorado van de Zeshoek 
bij het KWPN geregistreerd. Van de 99 
aangeboden dochters zijn er 44 
beloond met het sterpredicaat, zes zijn 
er inmiddels keur en zestien zelfs 
elite. Zeven dochters slaagden voor de 
merrietest, achttien voor de IBOP en 
maar liefst 61 hebben reeds het 
sportpredicaat op zak. In de aanleg-
testen behoort onder meer de met 
87,5 punten zeer goed geteste Funiki 
(mv.Lancelot) tot de uitschieters. Deze 
topscoorder in de merrietest is later 
internationaal tot op 1.40m-niveau 
uitgebracht en daarmee is ze één van 
de vele succesvolle nakomelingen van 
Eldorado van de Zeshoek. Want een 
opvallend groot deel van zijn nakome-
lingen presteert in de internationale 
sport, aangevoerd door de eerder 
genoemde Grand Prix-winnaar Killer 
Queen VDM. Deze tienjarige merrie 
komt uit zijn tweede Belgische 
jaargang, vóór zijn goedkeuring bij het 

moeder die op het hoogste niveau presteerde. Hij heeft inmiddels bewezen 
zijn eigen plussen ook duidelijk door te geven aan zijn nakomelingen. En dat 
is wat hem zo’n goede vererver maakt. Bovendien bouwt hij met zijn 
goedgekeurde zonen een echte hengstenlijn op.” 

Goede inschatting
De hengst van Nijhof en Van den Oetelaar is op zesjarige leeftijd goedge-
keurd bij het KWPN. De 1.76m metende krachtpatser liet geen enkele twijfel 
bestaan over zijn natuurlijke aanleg als springpaard en het is mooi nu te 
kunnen concluderen dat Eldorado van de Zeshoek deze aanleg ook in sterke 
mate vererft. In het verrichtingsonderzoek in Stegeren kreeg hij een 9 voor 
zijn reflexen en aanleg als springpaard, een 9,5 voor zijn vermogen en 8,5’en 
voor zijn techniek en rijdbaarheid en instelling. Daarmee kwam hij uit op 
87,5 punten en deze hoge score bleek een goede graadmeter voor zijn latere 
sportcarrière onder Hanno Ellermann en vervolgens Willem Greve. Met zijn 
eerste ruiter, destijds stalruiter bij Team Nijhof, eindigde Eldorado onder 
meer als derde in de 1.50m-Grand Prix van Zandhoven. Begin 2015 heeft 
Willem de teugels van de Clinton-zoon overgenomen, en dit duo werd 
meerdere malen met succes opgesteld in het Nederlanse team voor Nations 
Cup-wedstrijden. “Ik heb hem op latere leeftijd te rijden gekregen en was er 
eerst een beetje bang voor dat het niet zou gaan werken, dus ik heb goed de 

VERERVING ELDORADO VAN DE ZESHOEK
Eldorado van de Zeshoek staat op de springindex genoteerd met een zeer hoge 
score van 151, bij een betrouwbaarheid van 94 procent. Op zijn exterieurvererving 
scoort hij met 104 bovengemiddeld en voor het vrijspringen is dit 109, bij een betrouw-
baarheid van 90 en 91 procent. Zijn nakomelingen hebben in galop goede ruimte (94), 
een krachtige afdruk (93) en veel balans (91). Bij het vrijspringen, springen de nakome-
lingen van Eldorado van de Zeshoek duidelijk naar boven (89), zijn ze voldoende vlug 
(96), springen ze met een goed gevouwen voorbeen (85), een ronde rugtechniek (94), 
een open achterhandtechniek (92), veel vermogen (91), veel souplesse (92) en een 
goede mate van voorzichtigheid (92). Het volledige genetische profiel van Eldorado van 
de Zeshoek is terug te vinden in de online KWPN Database. 

Henk Nijhof jr.: “Het is mooi dat Eldorado dankzij al zijn 
goed presterende nakomelingen de criticasters de mond 

heeft gesnoerd, want de feiten spreken voor zich.”
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Uit zijn eerste KWPN-jaargang leverde Eldorado gelijk twee KWPN-goedgekeurde zonen waaronder het zeer succesvolle toekomsttalent 
van Willem Greve: Grandorado TN.

Vorig jaar schreef Willem Greve de 
Blom Cup voor zevenjarigen op naam 
met de goed springende KWPN- 
gekeurde hengst Highway M TN, 
waarmee hij ook al internationale 
zeges boekte.



KWPN. De eerste jaargang na zijn goedkeuring bij het KWPN 
is in 2011 geboren. Uit deze jaargang maakt zijn KWPN- 
goedgekeurde zoon Grandorado TN veel indruk, onder zijn 
mede-eigenaar Willem Greve won hij onder meer zilver op 
het WK voor zevenjarige springpaarden en dit jaar  won hij 
zowel de VHO Trofee als de 2*-Grand Prix van De Peelber-
gen. Opvallend is dat deze 1.50m-geklasseerde zoon van 
Eldorado zelf ook in de fokkerij hard aan de weg timmert, 
want zijn nakomelingen staan veelal vooraan in de vrij-
springcompetities, aanlegtesten en op de keuringen. Zijn 
KWPN-goedgekeurde zoon Le Quirky Jr. (Grandorado TN x 
Canabis Z) sprong zelfs 88 punten bijeen in het verrich-
tingsonderzoek. Daarnaast won zijn dochter Love de Vie 
(mv.Vigo d’Arsouilles) de VSN-finale. Ook met de één jaar 
jongere, KWPN-goedgekeurde hengst Highway M TN 
(Eldorado van de Zeshoek x Chellano Z) heeft Willem Greve 
al laten zien te kunnen winnen. Afgelopen jaar wonnen ze 
de Blom Cup voor zevenjarige springpaarden en internatio-
naal eindigden ze onder meer in de op 1.40m/1.45m-niveau 
verreden Youngster Tour van CSIYH1* Neumünster 
vooraan. De eerste ruiter van Eldorado van de Zeshoek 
boekt eveneens successen met een nakomeling. Hanno 
Ellermann nam met Freedom (mv.Corland) al aan meerdere 
2*-wereldbekerwedstrijden deel.

Topvererver
Team Nijhof is blij dat Eldorado van de Zeshoek zich tot zo’n 
topvererver heeft ontwikkeld. “Vanaf het begin zijn er altijd 
mensen geweest die hem hebben afgekraakt, maar geen één 
hengst is volmaakt en natuurlijk is Eldorado dat ook niet. 
Het is wel heel mooi om te zien dat hij dankzij al zijn 
succesvolle nakomelingen de criticasters nu echt de mond 
heeft gesnoerd. Want de feiten spreken voor zich”, vertelt 
Henk Nijhof jr. “Net zoals het gros van de andere hengsten 
heeft Eldorado een iets passende merrie nodig. Wij advise-
ren altijd om hem te gebruiken bij merries met goede 
rijdbaarheid, of die dat in elk geval vererven. Eldorado 
maakt enorm veel springpaarden, bij verschillende merries. 
Als je bijvoorbeeld zijn nakomelingen Killer Queen en 
Elektric Blue vergelijkt, die leggen elkaar vaak het vuur aan 
de schenen in de internationale proeven, maar zijn wel heel 
verschillend. De één heeft het vermogen om overal over-
heen te kunnen, en de ander blinkt uit met bloed en 
reflexen. Eldorado geeft dat allebei. Ook onze hengsten 
Grandorado en Highway zijn heel verschillend, maar 
behoren wel beide ontegenzeggelijk tot de top van hun 
jaargang”, vervolgt Nijhof. “De internationale aandacht van 
de fokkers voor Eldorado is altijd goed geweest en dat zien 
we alleen maar meer toenemen. Het is geweldig om te zien 
dat de grote namen ook hun merries bij Eldorado dekken, 
zoals Beerbaum en Dirk Hafemeister. Er is veel vertrouwen 
in hem als fokhengst, omdat er zoveel goede nakomelingen 
van hem zijn. Er zijn genoeg hengsten die hele fijne, goed te 
rijden springpaarden geven waar elke ruiter mee kan 
wegrijden. Tot die categorie behoort Eldorado misschien 
niet, maar hij is wel in staat om échte uitschieters te geven. 
En daar gaat het om in de grote sport.” •

OPVALLENDE KWPN-GEREGIS-
TREERDE NAKOMELINGEN
    Grandorado TN (mv.Carolus II) KWPN-goedgekeurde 
hengst, ISP 1.50m met Willem Greve
  Grodino (mv.Celano) KWPN-goedgekeurde hengst, ISP 
1.45m met Ben Schröder
  Highway M TN (mv.Chellano Z), KWPN-goedgekeurde 
hengst, ISP 1.40 met Willem Greve
  Freedom (mv.Corland) ISP 1.50m met Hanno Ellermann
  Elrado (mv.Cash) ISP 1.50m met Rowen van de Mheen
  Ebriolita (mv.Concorde) ISP 1.50m met Max Routledge
  Gouverneur (mv.Burggraaf) ISP 1.50m met Remco Been 
  Grappenmaker (mv.Zeus) ISP 1.50m met Roberto Turchetto
  Go To Fortuna (mv.Vancouver) ISP 1.45m met Bertram Allen
  Gimondi CKV (mv.Silvio I) ISP 1.45m met Michael Greeve
  Flintstone V (mv.Roven xx) ISP 1.45m met Selina Höger 

Met een score van 87,5 punten deed Funiki (mv.Lancelot) uitsteken-
de zaken in de merrietest en later is ze door Vincent Lambrechts tot 
op internationaal 1.40m-niveau uitgebracht
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Onder Ben Schröder presteert de Eldorado-zoon Grodino op internationaal 1.45m-niveau. Op de KWPN Stallion Show eindigden ze als 
derde in de VHO Trofee. 

Met Remco Been 
sprong Gouverneur op 
1.50m-niveau en werd 
hij derde in de Blom 
Cup, nu zet deze 
Eldorado-zoon zijn 
loopbaan voort onder 
de Mexicaan Eduardo 
Sanchez Navarro.


