
31 beloftevolle aangewezen heng-
sten. Dat was in 2015 het 
resultaat van de KWPN Stallion 

Show. Van hen mochten acht hengsten 
terugkomen in de kampioenskeuring. “De 
H-jaargang was qua aantallen een wat 
smallere jaargang, maar wel een jaargang 
met een paar heel interessante hengsten 
erin”, vertelt hengstenkeuringscommissielid 
Marian Dorresteijn. “Met Handsome O 
hadden we een uitgesproken kampioen, daar 
was geen discussie over mogelijk. We konden 
ook voldoende hengsten aanwijzen die 
kunnen bijdragen aan de bloedspreiding. Ik 
kan me herinneren dat we tevreden waren 
na afloop van de KWPN Stallion Show.”

Total US: de wow-factor
In de sport is de meest opvallende hengst 
zonder twijfel GLOCK’s Total US. Met 
Edward Gal liep het bewegingswonder al een 
aantal keer naar megascores in de Lichte 
Tour en de toekomst lijkt voor deze hengst 
meer dan veelbelovend. Vanwege zijn Duitse 
levensnummer maakte deze hengst geen 
deel uit van de kampioenskeuring, maar 

GLOCK’s Total US (Totilas uit Sondra van Sir Donner-
hall, fokker Gestüt Lewitz uit Steinfeld GER) had 
volgens Dorresteijn al vanaf het eerste moment de 
wow-factor. “Total US liep altijd met de schoft naar 
boven en was altijd in balans. Hij kon goed stappen, 
draafde met veel takt en in galop toonde hij veel 
zelfhouding. In het werk zagen we een opvallend 
goede instelling. Total US was altijd bereid om te 
werken en had veel looplust. Wij waren ervan over-
tuigd dat het een goede hengst was.” 
Total US werd de eerste jaren gereden door Dinja van 
Liere. Hij won als vierjarige de Subli Cup, zette de 
hengstencompetitie in de klasse M op naam en 
tekende als vijfjarige voor het reservekampioenschap 
in de Pavo Cup. Met Edward Gal won de hengst de Pavo 
Cup. In Oosterbeek wordt de hengst klaargemaakt 
voor het zware werk, iets waar de blikvanger veel 
talent voor lijkt te hebben.

Drie dekbrevetten
In Den Bosch werden drie nazaten van GLOCK’s Total 
US aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Mobil 
Sollenburg (mv.Jazz), Main Stream UTV (mv.Vivaldi) 
en Mistral (mv.Doolittle) kunnen vanwege de corona-
crisis geen test lopen en kunnen dit jaar een deklicen-
tie ontvangen indien ze aan de voorwaarden voldoen.

 H-jaargang dressuurhengsten

Kwaliteit boven 
kwantiteit

Qua aantallen bevat de H-jaargang niet de meeste goedgekeurde hengsten. 

Tel daarbij op dat een aantal hengsten verkocht is naar het buitenland. Des-

ondanks zitten er onder de in 2012 geboren hengsten een paar kwaliteitsvolle 

paarden die in de fokkerij goede zaken doen of in de sport zeer opvallend zijn. 

Hoe staat het met de nu acht jaar oude H-jaargang?

Tekst: STEEF ROEST — Beeld: DIRK CAREMANS
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Lichtvoetige Trafalgar
Trafalgar is de tweede Totilas-nazaat uit deze jaargang. 
Deze hengst was vanwege zijn afstamming op voorhand 
al interessant. Trafalgar (uit Paola van Lord Loxley, 
fokker Haupt- und Landgestüt Stifting Brandenburgi-
sches uit Neustadt GER) gaat terug op Poetin II  
(v.Sandro Hit), de volle zus van de weergaloze wereld-
kampioen Poetin en haar volle broers Samba Hit I tot en 
met V. “Trafalgar viel in het verrichtingsonderzoek op 
met zijn lichtvoetigheid en de lichte manier waarop hij 
zich liet rijden. Zoals veel Totilas-nazaten heeft ook 
Trafalgar een heel werkbaar karakter.” 
In de sport hebben we Trafalgar nog niet gezien. Wel 
wordt de hengst geregeld meegenomen naar shows, 
waar hij liet zien klaar te zijn voor de Lichte Tour.

Van een goede heb je niet gauw genoeg
Nadat de hengstenkeuringscommissie een jaar eerder in 
GLOCK’s Toto Jr. (mv.Desperados) en Governor (mv.
Jazz) al twee kwaliteitsvolle hengsten vond uit de eerste 

jaargang van Totilas, stonden er in de 
tweede jaargang van Totilas weer twee 
goede nakomelingen van het meest 
besproken dressuurpaard ooit. “Van een 
goede heb je niet gauw genoeg”, vertelt 
Dorresteijn. “Helemaal omdat deze twee 
hengsten uit Duitse moederlijnen komen 
en zo bijdragen aan de bloedspreiding. 
Totilas geeft rittige paarden met veel 
kwaliteit in het achterbeengebruik.”

Hometown reservekampioen
De reservekampioen van Den Bosch was 
de jeugdige Apache-zoon Hometown (uit 
Torose V ster van Ferro, fokker J.A.G. 
Bouwmeester uit Wilp). “Hometown liet 
in het verrichtingsonderzoek veel aanleg 
zien om te sluiten, naast zijn achterbeen-
gebruik viel zijn enorme galoppade 
positief op.”

In de sport is GLOCK’s Total US ongetwijfeld de meest opvallende hengst van zijn jaargang. Tijdens de laatste KWPN Stallion Show werden 
drie zonen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.
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De fokkers weten de weg naar de vrije 
Daily Diamond goed te vinden. De Daily 
Deal-zoon kreeg uit zijn eerste jaargang al 
een zoon goedgekeurd. 

De uit een opvallende moeder-
lijn komende Trafalgar is de 
tweede Totilas-zoon die uit deze 
jaargang is goedgekeurd. 
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De hengst werd met 78,5 punten ingeschre-
ven in het stamboek. Onder Diederik van 
Silfhout was hij succesvol in de Pavo Cup en 
de hengstencompetitie. Febe van Zwam-
bagt, stalamazone bij Van Silfhout, bracht 

de hengst uit in het Z1, totdat hij afgelopen 
najaar, met het oog op de sport en de 
fokkerij, is verkocht naar Zweden.

Hitmaker succesvol in de sport
De in de sport succesvolle Hitmaker 
(Wynton uit Maduna elite sport-dres D-OC 
van Cabochon, fokker K. van Zaanen uit 
Amsterdam) stond in de kampioenskeuring 
als derde opgesteld en werd met 80 punten 
ingeschreven in het stamboek. “Hitmaker 
viel in de kooi positief op met zijn manier 
van bewegen en zijn mooie front. Na zijn 

nette verrichting kreeg hij een goede 
opleiding bij Jennifer Sekreve.” Vorig jaar 
kwam deze combinatie uit in het ZZ-
Zwaar, met geregeld scores van boven de 
70 procent.

Hummer dient fokkerij in Rusland
Zoals meerdere hengsten uit deze jaargang 
is ook Hummer verkocht naar het buiten-
land. Hummer is de eerste goedgekeurde 
zoon van Westpoint (uit Winde ster van 
Farrington, fokker B.P. Hartman-van 
Tilborgh uit Sprang-Capelle) en stond in de 
kampioenskeuring als vijfde opgesteld. 
“Een hengst met een goede bovenlijn en 
een mooie voorhand erin. In het verrich-
tingsonderzoek ontwikkelde hij zich door 
zijn fijne rijdbaarheid heel positief.” De 
hengst sloot het verrichtingsonderzoek af 
met 79 punten en vertrok vervolgens naar 
Rusland, waar hij ook de Russische fokkerij 
dient. Tussendoor liep Hummer onder 
Kirsten Brouwer mee in de hengstencom-
petitie, waar hij als vierjarige tweede werd 
en als vijfjarige vierde. De hengst was als 
vier- en vijfjarige nationaal kampioen in 
zijn thuisland en kwam met Evgeny 
Sharangovich van start op het WK Jonge 
Dressuurpaarden. De hengst van Nataliya 
Bronnikova is volgens zijn eigenaresse op 
Lichte Tour-niveau afgericht en zal zodra 
het mogelijk is zijn FEI-debuut maken. 

Daily Diamond
Daily Diamond (Daily Deal uit Fariy Tale 
van Fürst Heinrich, fokker J.H. Hormann 
uit Landesbergen) werd via de herkansing 
onder het zadel aangewezen voor het 

Marian Dorresteijn:  
“De H-jaargang was qua 

aantallen een wat smallere 
jaargang, maar wel een 

jaargang met een paar heel 
interessante hengsten erin.”

NAKOMELINGEN HENGSTEN H-JAARGANG
Hengst  Aangewezen hengst Goedgekeurde hengst  IBOP/EPTM Elite NVK
Daily Diamond 1   1    3  1 18
Habanna  1*          3*
Henkie           2* 15*
Hennessy  2       1  1 3
Hermès         1  1 2
High Five U.S. 2*          5*
Hitmaker            1
Hometown 1          2*
Hummer     
Total US  3          2
Trafalgar         2  2 
*inclusief Gelderse veulens
Van alle hengsten wordt de oudste jaargang dit jaar vier, behalve van Total US deze zijn vanaf 2017 geboren.   
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verrichtingsonderzoek. In Ermelo kreeg hij 87,5 punten 
toebedeeld. De hengst kreeg het grootste deel van zijn oplei-
ding van Bart Veeze, die hem als vijfjarige naar de Pavo 
Cup-finale reed. Onder het zadel van Annabel Rootveld is Daily 
Diamond in het Z2 geklasseerd en sinds kort wordt hij gereden 
door Mieke Naberink. De fokkers weten de weg goed te vinden 
naar deze Daily Diamond. Uit zijn eerste jaargang komt de 
KWPN-goedgekeurde hengst Lord Diamond (mv.Scandic) en de 
driejarige Miljonair (mv.Dream Boy) die in aanmerking komt 
voor een deklicentie. 
“Daily Diamond was in het verrichtings onderzoek een fijne 
hengst met een evenwichtig karakter. In beweging toonde hij 
veel souplesse, die mooie schwung en houding maken hem een 
opvallend paard.”

Genetisch interessante Hennessy
Hennessy (De Niro uit Silhouette elite pref PROK van Jazz, 
fokker familie Ploegmakers – van Bavel uit Sint-Oedenrode) 
werd achtste in de kampioenskeuring en vervolgens met 82 

punten goedgekeurd. “Deze hengst was met De 
Niro, Jazz en Ulft op rij in zijn pedigree een 
genetisch interessante hengst. In zijn verrich-
tingsonderzoek liet hij onder het zadel drie 
correcte basis gangen, een fijn karakter en een 
mooi silhouet zien.” 
Hennessy heeft inmiddels een aantal fraaie 
scores in het ZZ-Zwaar gelopen en wordt naar 
alle waarschijnlijkheid dit jaar nog in de Lichte 
Tour gestart. In de fokkerij is de uit een Bor-
deaux-moeder komende Maddox Mart aangewe-
zen voor het verrichtings onderzoek. Deze 
hengst is inmiddels verkocht naar Matthias 
Alexander Rath. 

Imponerende High Five U.S.
De goed galopperende High Five U.S. (Char-
meur uit Vurona elite pref prest IBOP-dres 
sport-dres PROK van Negro, fokker Chr. de 

Marian Dorresteijn: “We konden voldoende hengsten 
aanwijzen die kunnen bijdragen aan de bloedspreiding.”

Hennessy (v.De Niro) heeft een aantal fraaie scores in het ZZ-Zwaar gelopen en wordt klaargemaakt voor een start in de Lichte Tour.
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Feyter-Seydlitz uit Axel) werd met 81 
punten goedgekeurd. “High Five U.S. was in 
het verrichtingsonderzoek een imponerende 
verschijning. De uit een goede moederlijn 
komende hengst doet iets degelijk aan, maar 
heeft wel een heel sterk lichaam.” De hengst 
heeft zich onder het zadel niet meer laten 
zien, maar leverde met de door Appie Dijkstra 
gefokte Oristo (mv.Vivaldi) wel de veulen-
kampioen van 2019. 

Hermès
Hermès (Easy Game uit Bukkie keur pref 
EPTM-dres van Flemmingh, fokker G. 
Gijsbers uit Loosbroek) werd met 78,5 punten 
goedgekeurd voor de dekdienst. “Een echt 
bloedpaard”, meent Marian. “Hermès heeft 
een mooie voorhand erin en is in beweging 
heel lichtvoetig, maar het duurde in het 
verrichtingsonderzoek even voordat hij aan 
kracht begon te winnen. We zien nu nog 
steeds dat Hermès meer tot zijn recht komt 
als de verzameling toeneemt.”De hengst liep 
goed mee in de jongepaarden wedstrijden en 
wist de hengstencompetitie in de klasse Z/ZZ 
op naam te zetten. Op het WK in Ermelo 

behaalde hij, als zesjarige, onder Dinja van Liere een 
prachtige bronzen medaille. In de Lichte Tour heeft 
Hermès aansprekende resultaten behaald en met de 
aanleg voor de piaffe en de passage lijkt het helemaal 
goed te zitten. Zijn dochter Lastrella (mv.Zhivago) 
behaalde tijdens de IBOP een score van 85,5 punten. 
Haar verrichting wordt besproken op pagina 64 van 
dit magazine. 

Habanna en Henkie
De werklustige Habanna (Vivaldo uit Dimare elite 
sport-dres D-OC van  Van Gogh, fokker Dressuurstal 
Rutten uit Hunsel) werd met 85,5 punten goed-
gekeurd. Hij werd door Kirsten Beckers in de 
hengsten competitie gereden. De inmiddels geruinde 
Habanna stamt uit de volle zus van Sönke Rothen-
bergers Cosmo. Uit zijn eerste jaargang komt Karolus 
Magnus (mv.Alexandro P), die bij de Gelderse 
hengsten kampioen werd in Den Bosch. 
De Gelders geregistreerde Henkie (Alexandro P uit 
Beaujamanda ster van Upperville, fokker G. Hekkert 
uit Wijhe) liep veelvuldig mee tussen de dressuur-
hengsten. In de hengstencompetitie stond hij 
geregeld vooraan. Henkie liep met Adelinde Corne-
lissen drie keer het WK Jonge Dressuurpaarden en 
bereikte alle keren de finale. •

Easy Game-zoon Hermès liep onder Dinja van Liere naar de bronzen medaille op het WK Jonge Dressuurpaarden. 
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