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Eldorado van de Zeshoek zag op 22 juni 
2004 het levenslicht bij de Belgische 
fokker Paul Merckx uit Stekene. Hij is het 

resultaat van een aanparing tussen de olympi-
sche hengst Clinton en de internationaal 
springende Toulon-dochter Bijou Orai. Zijn 
vader schitterde jarenlang op het hoogste 
niveau onder het zadel van Dirk Demeersman 
en heeft in de fokkerij zijn stempel gedrukt met 
nakomelingen als Cornet Obolensky, Via Volo, 
Cordess 2 en Ustina Sitte. Zijn moeder Bijou 
Orai heeft zich eveneens op het hoogste niveau 
in de sport bewezen. Onder de Fransman 
Olivier Perreau is zij geklasseerd in het 1.60m. 
Moedersvader Toulon zorgt eveneens voor de 
inbreng van prestatiegenen. Hij presteerde met 
Hubert Bourdy en Jonella Ligresti op het 
hoogste niveau en diverse nakomelingen volgen 
in zijn voetsporen, zoals Toulago, Woulon L en 
AD Living the Dream. 

In de voetsporen
Inmiddels kan gesteld worden dat Eldorado 
van de Zeshoek zich in zowel de sport als de 
fokkerij heeft bewezen. Voor dat laatste is hij 
dit jaar beloond met het felbegeerde keurpre-
dicaat, een onderscheiding voor KWPN-goed-

 Keurhengst

Eldorado van  
de Zeshoek

Tijdens de KWPN Stallion Show werd de inmiddels vijftienjarige Eldorado van de Zeshoek gepresenteerd als 

nieuwe predicaathengst. De keur verklaarde Clinton-zoon heeft zich op het hoogste niveau in de sport bewezen 

onder Willem Greve en heeft ook laten zien een duidelijke bijdrage te leveren aan de KWPN-fokkerij. Alle reden 

om hem voor het voetlicht te halen.

Tekst: JENNEKE SMIT — Beeld: DIRK CAREMANS E.A.

VERERVING ELDORADO VAN DE 
 ZESHOEK
Eldorado van de Zeshoek staat op de springindex genoteerd met een hoge 
score van 148, bij een betrouwbaarheid van 93 procent. Op zijn exterieurverer-
ving scoort hij met 103 iets bovengemiddeld en voor het vrijspringen is dit 109, 
bij een betrouwbaarheid van 90 procent. Eldorado van de Zeshoek vererft qua 
model een fractie richting vierkantsmodel (102) en in galop hebben zijn nakome-
lingen goede ruimte (94), een krachtige afdruk (93) en veel balans (91). Bij het 
vrijspringen, springen de nakomelingen van Eldorado van de Zeshoek duidelijk 
naar boven (89), met een goed gevouwen voorbeen (84), een ronde rugtechniek 
(96), een open achterhandtechniek (93), veel vermogen (90), veel souplesse (92) 
en een goede mate van voorzichtigheid (91). Bekijk het volledige genetische 
profiel van Eldorado van de Zeshoek online in de KWPN Database.
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gekeurde hengsten waarvan de oudste nakome-
lingen minimaal zeven jaar oud zijn, een duidelijk 
bovengemiddelde springindex hebben en ook qua 
vererving van het exterieur positief scoren. Dat is 
allemaal van toepassing op de hengst van Team 
Nijhof en Kees van den Oetelaar, wiens oudste 
nakomelingen - van vóór goedkeuring bij het 
KWPN- zelfs al op het hoogste niveau van de 
sport acteren. Zoals de tienjarige Japatero VDM 
(Jos Verlooy), Jella van ’t Kathof (Eduardo 
Damiani Filizola) en Jeunesse (Yves Vanderhas-
selt) alsook de negenjarige Killer Queen VDM 
(Daniel Deusser). Tijdens de presentatie op de 
KWPN Stallion Show nam Pieter Kersten, als 
voormalig lid van de hengstenkeuringscommissie 
in de periode dat Eldorado van de Zeshoek 
gekeurd werd, het woord. “Heel mooi om te zien 
dat Eldorado van de Zeshoek is uitgegroeid tot 
zo’n succesvolle hengst in sport en fokkerij. Als 
driejarige werd hij uitgeroepen tot kampioen van 
het BWP-stamboek en als vijfjarige is hij bij het 
KWPN aangeboden voor het verkorte onderzoek. 
Tussen de eerste en tweede bezichtiging in 
hebben we een aantal jaarlingen bekeken. Dat 

waren nakomelingen met formaat, die gemakkelijk konden 
lopen en op aandringen van de eigenaren hebben we ze ook 
een sprongetje laten maken. Toen viel al op dat de jonge 
Eldorado’s dat doen met veel handigheid, goede manieren 
en veel overzicht”, blikt Pieter terug.

Voor weinig weggelegd
“Iedereen kent zijn vader Clinton, de olympische hengst met 
extreem veel vermogen en iets een eigen karakter. Hij heeft 
veel toegevoegd aan de fokkerij. Eldorado van de Zeshoek 
nam deel aan het korte onderzoek in Stegeren en viel ook op 
met zijn ongekende vermogen en daarbij goede techniek. We 
konden hem een 9,5 voor het vermogen geven en 9’s voor de 
reflexen en aanleg als springpaard. Hij is in eerste instantie 
door Hanno Ellermann uitgebracht in de internationale 
sport, met wie hij zijn eerste 1.50m- en zelfs 1.60m-proeven 
sprong. Daarna heeft Willem Greve de teugels overgenomen 
en presteerde hij ook op het allerhoogste niveau. En dat is 
maar voor weinig paarden weggelegd. Uit de eerste Belgische 
jaargangen breken zijn nakomelingen internationaal door en 
het is ook opvallend dat Eldorado van de Zeshoek meer dan 
tien punten is gestegen op de index. Wat mij ook opvalt is dat 
ik heel veel nakomelingen van Eldorado tegenkom op zowel 
de basiswedstrijden als de CSI1*- en 2*-concoursen. Dat zegt 

Onder Willem Greve won Grandorado TN afgelopen jaar zilver op het WK voor zevenjarigen en uit zijn eerste jaargang kreeg deze 
 Eldorado-zoon twee zonen aangewezen.
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wat over de hengst, en hij geeft zijn kinderen 
veel instelling, vermogen en moed mee. 
Daarbij heeft hij al enkele goedgekeurde 
zonen gebracht, waaronder Grandorado TN 
die uit zijn eerste jaargang zelf nu ook al twee 
zonen aangewezen heeft gekregen. Ook heel 
positief is dat 70 procent van zijn aangebo-
den dochters een predicaat heeft behaald op 
de keuring en daarmee voldoet Eldorado van 
de Zeshoek aan alle eisen voor het keurpredi-
caat”, aldus Pieter Kersten. 

Opvallende zonen en dochters
Tot en met 2018 zijn er 1.075 nakomelingen 
van Eldorado van de Zeshoek geregistreerd 
bij het KWPN. Hij leverde tot op heden 41 
ster-, vier keur- en dertien elitemerries. Zes 
dochters slaagden voor de EPTM, achttien 
voor de IBOP en daarnaast hebben 38 
dochters het sportpredicaat behaald. Uit de 
eerste ‘KWPN-jaargang’ komen onder meer 
de KWPN-goedgekeurde hengsten Grandora-
do TN (mv.Carolus II) en Grodino (mv.
Celano). Eerstgenoemde was verrichtings-

topper dankzij een score van 85,5 punten en won vervolgens 
met Willem Greve twee jaar op rij de hengstencompetitie. 
Afgelopen jaar eindigde hij als tweede in de Blom Cup, net 
vóór de Eldorado van de Zeshoek-zoon Gouverneur (mv.
Burggraaf) onder Remco Been, en bekroonde hij zijn sterke 
seizoen met een geweldige zilveren medaille op het WK voor 
zevenjarige springpaarden. Ook de met 84 punten ingeschre-
ven zoon Grodino lijkt veel in huis te hebben en presteert met 
Ben Schröder op internationaal 1.40m-niveau. Een jaar later 

Uit de eerste KWPN-jaargang van Eldorado van de Zeshoek komt ook de internationaal 1.40m-springende hengst Grodino, die met Ben 
Schröder presteert.
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OPVALLENDE KWPN-GEREGISTREERDE 
NAKOMELINGEN
  Grandorado TN (mv.Carolus II) KWPN-goedgekeurde hengst, ISP 1.40/1.45m
  Grodino (mv.Celano) KWPN-goedgekeurde hengst, ISP 1.40m met Ben 
Schröder

  Highway M TN (mv.Chellano Z), KWPN-goedgekeurde hengst
  Freedom (mv.Corland) ISP 1.50m met Hanno Ellermann
  Fantastico C (mv.Damiro) ISP 1.45m met Louise Saywell
  Go To Fortuna (mv.Vancouver) ISP 1.40/1.45m met Bertram Allen
  Gouverneur (mv.Burggraaf) ISP 1.40/1.45m met Remco Been
  Funiki (mv.Lancelot) EPTM 87,5 en ISP 1.40m met Vincent Lambrecht
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werd de getalenteerde Highway M TN (mv.Chellano Z) ingeschreven bij het 
KWPN, dankzij een verrichting van 83 punten. Onder Zoï Snels maakte de 
explosief springende hengst afgelopen maanden weer veel indruk in de 
hengstencompetitie. Ook op keuringen en in merrietesten vallen de nazaten 
van Eldorado van de Zeshoek positief op. Zo deed dochter Funiki (mv.
Lancelot) uitstekende zaken door 87,5 punten te scoren in de EPTM-test. Zij 
springt inmiddels op internationaal 1.40m-niveau met Vincent Lambrecht. 

Bewezen kwaliteiten
Zelf kan Eldorado van de Zeshoek ook terugkijken op een fraaie sportcarri-
ère. Als jong paard werd de Clinton-zoon ontdekt door Henk Nijhof Sr., die 
hem trof op stal bij Walter Lelie. De Nederlandse hengstenhouder raakte 
direct gecharmeerd vanwege de sterke pedigree en het imposante voorko-
men van Eldorado van de Zeshoek. Henk Nijhof Jr.: “Hij was op dat moment 
nog in eigendom van de fokker en was in de tweede fase van de BWP-heng-
stenkeuring uitgeroepen tot kampioen. Hij was bij de fokker klaargemaakt 
voor de derde fase, maar dat pakte niet helemaal uit zoals gewenst waar-
door hij uiteindelijk niet werd goedgekeurd bij het BWP. Dat zorgde meteen 
voor een hoop praatjes over het karakter van Eldorado, maar het was een 
samenloop van omstandigheden. De fokker heeft hem toen bij Walter Lelie 
gezet ter voorbereiding op de derde fase als vierjarige. 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 toen 
gekocht. Vervolgens doorliep hij de derde fase van het BWP met succes en 
hebben we hem naar Nederland gehaald”, blikt Henk Nijhof Jr. terug. “Als 
vijf- en zesjarige maakte Eldorado al veel indruk met zijn kwaliteiten. 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 moeder die op het 
hoogste niveau presteert. Sinds hij is goedgekeurd bij het KWPN heeft hij 
altijd goed in de belangstelling gestaan bij de fokkers.” Onder de toenmali-

ge stalruiter van Team Nijhof, Hanno 
Ellermann, eindigde de 1.76m metende 
krachtpatser onder meer als derde in de 
1.50m-Grand Prix van Zandhoven. Begin 
2015 nam Willem Greve de teugels van de 
Clinton-zoon over, en dit duo werd meerde-
re malen met succes opgesteld in het team 
voor Nations Cup-wedstrijden.

Goede kameraden
Tijdens de presentatie in Den Bosch nam 
Willem nog één keer plaats in het zadel van 
de topfitte Eldorado van de Zeshoek. “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 
tijd genomen. We zijn goede kameraden 
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 ook met Eldorado. Hij 
heeft veel meer bloed dan ik in eerste 
instantie dacht, en hij heeft veel werklust 
en natuurlijk onbegrensd vermogen. In de 
sport heeft hij goede dingen gedaan en voor 
de fokkerij heeft hij ook al zijn waarde 
bewezen”, zegt Willem Greve. “In Grandora-
do TN denk ik een hele mooie opvolger te 
hebben gevonden en het zou geweldig zijn 
om hier over een aantal jaar ook met hem te 
kunnen worden gehuldigd. Ik ben blij dat ik 
de kans met Eldorado heb gekregen van de 
familie Nijhof en Van den Oetelaar, en heb 
veel plezier aan hem beleefd. Ik hoop dat de 
fokkers nu en in de toekomst nog veel 
gebruik van hem gaan maken, want hij is 
een klasse apart!” Voor de toekomst mag er 
nog veel verwacht worden van de nakome-
lingen van Eldorado van de Zeshoek, zeker 
gezien het feit dat heel wat topruiters één of 
meerdere jonge Eldorado’s op hun stal 
hebben staan. Vanaf 2019 gaat hij als 
KWPN-keurhengst door het leven en 
daarmee heeft hij mooie erkenning gekre-
gen voor zijn dominante vererving. •

BELANGRIJKSTE PRESTATIES ELDORADO 
VAN DE ZESHOEK
  1e 1.50m CSI3* Arnhem 2015
  2e Grand Prix CSI3* Saint Lô 2015
  2e 1.50m CSI3* Ommen 2015
  3e Grand Prix CSI3* Zandhoven 2014
  8e NK Mierlo 2015
  Foutloos in Nations Cup Lummen
  Goedgekeurd KWPN met 87,5 punten

Willem Greve:  
“Ik hoop dat de fokkers nog veel gebruik van hem gaan 

 maken, hij is een klasse apart!” 
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De KWPN-goedgekeurde Eldorado van de Zeshoek-zoon Highway M TN heeft onder Zoï Snels al vele sensationele rondes laten zien en is 
voor sport en fokkerij een ware belofte.

Afgelopen jaar drukte Eldorado 
van de Zeshoek een stempel op 
de Blom Cup, onder meer ook 
dankzij deze bij de zevenjarigen 
als derde geëindigde Gouverneur 
onder Remco Been.
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