
 Analyse G-jaargang

Grandioze 
opkomst

‘Een goede dressuurjaargang met sterke kopgroep’, kopt IDS in 2014 na afloop 

van de KWPN Stallion Show. De dressuurpaardenfokkerij leverde met een rij 

aan  kwaliteitshengsten haar visitekaartje af in Den Bosch. 40 hengsten werden 

 aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, van hen krijgen uiteindelijk 22 een 

dekbrevet. Hoe vergaat het de inmiddels acht jaar oude G-jaargang? 

Tekst: STEEF ROEST — Beeld: DIRK CAREMANS E.A.
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Alleen al gezien de aantallen is de G-jaar-
gang een grote jaargang. Opmerkelijk, 
want in 2011 verkeerde Nederland in een 

diepe economische crisis en er zijn dat jaar 
minder veulens geregistreerd dan het jaar 
daarvoor. Marian Dorresteijn, lid van de 
hengstenkeuringscommissie, licht toe dat de 
hengstenkeuringscommissie al vanaf de eerste 
bezichtiging enthousiast was over de kwaliteit. 
“Wim Ernes was destijds voorzitter en hij gaf in 
de pers meermaals aan dat het een erg sterke 
jaargang leek. De kwaliteit was in de breedte 
heel erg goed. We konden ruimschoots hengsten 
aanwijzen voor het verrichtings onderzoek. In 
het verrichtingsonderzoek zijn deze hengsten 
misschien wel dubbel getest op karakter. In dat 
jaar was er een verbouwing op het KWPN- 
centrum en de hengsten hebben hun verrichting 
onder moeilijke omstandigheden moeten 
voltooien. Dat zegt wel veel over het karakter.”

Eerste jaargang Totilas
Het is de eerste jaargang van Totilas en naar 
zijn nakomelingen wordt reikhalzend uitgeke-
ken. Vanaf de eerste bezichtiging was de door 
Jan Streppel uit Wilp gefokte Governor 
misschien wel het meest besproken paard. De 
zwarte hengst komt uit de Jazz-dochter 
Orleans (elite pref prest PROK), de volle zus 
van Parzival. Twee dressuurlegendes in één 
paard, dat maakt de hengst genetisch bijzonder 
interessant. In de kampioenskeuring moet 
Governor het afleggen tegen Glamourdale. 
“Governor viel ons op als een paard met een 
goed achterbeengebruik en veel zelfhouding. 
Hij toonde kwaliteit in alle drie zijn basisgan-
gen. Dat vonden de fokkers ook, want toen hij 
in het najaar in het verrichtingsonderzoek 
kwam had hij al best veel gedekt. Voor ons als 
hengstenkeuringscommissie was het best een 
beetje spannend hoe Governor zich zou 
ontwikkelen.” In de verrichting bewijst de 
zwarte hengst zijn stabiele karakter en zo 
slaagt hij met 85,5 punten. In de Pavo Cup zit 
er als vierjarige de elfde plaats in en in de 
hengstencompetitie loopt Governor steeds 
vooraan mee. Op het WK eindigt de hengst als 
vijfjarige als vijfde, als zes- en zevenjarige 
wordt Governor twee keer met een zilveren 
medaille beloond. Met Adelinde Cornelissen 
loopt Governor inmiddels succesvol mee in de 
Lichte Tour, waarin hij regelmatig met hoge 
scores bovenaan staat. De hengst eindigde het 
indoorseizoen met het binnenhalen van het 
Nederlands kampioenschap.
Het is niet alleen de sport waarin Governor 
opvallende prestaties levert. Uit zijn eerste 

jaargang komt de aangewezen Kremlin MD (mv.Rousseau), de 
kampioen van de KWPN Stallion Show die nu in Denemarken de 
fokkerij dient en zijn opleiding bij Andreas Helgstrand krijgt. 
Kayne (mv.Rousseau) is ook onder het zadel bij Adelinde en zij gaf 
eerder al aan veel van zijn vaders nuchterheid te herkennen in 
Kayne. De andere KWPN-goedgekeurde zoon is de uit een Bretton 
Woods-moeder komende Koning.

GLOCK’s Toto Jr. populair bij de fokkers
De tweede Totilas-zoon is GLOCK’s Toto Jr. (uit Desperada van 
Rotspon, fokker Schmidt uit Naumburg GER) en als we naar de 
aantallen kijken is dit de meest populaire hengst uit deze jaar-
gang. De hengst maakte destijds vanwege zijn Duitse levensnum-
mer geen deel uit van de kampioenskeuring, al keek de hengsten-
keuringscommissie vanwege zijn sterke Duitse moederlijn en het 
vrije bloed wel met veel interesse naar de hengst. “In de kooi liet 
GLOCK’s Toto Jr. al zien dat hij aanspanning kon combineren 
met een bepaalde gelatenheid. In het verrichtingsonderzoek viel 
dat weer op en liet de hengst een constante verrichting zien, hij 
toonde geen moeite met het werk”, licht Dorresteijn toe.

Geboren Grand Prix-paard
GLOCK’s Toto Jr. scoorde in het verrichtingsonderzoek 86 punten. 
Met Marieke van der Putten won de zwarte hengst vervolgens 
zowel de Pavo Cup als vijfjarige als de hengstencompetitie als vier- 
en vijfjarige. In de reguliere wedstrijdsport is hij nog niet uitge-
bracht, maar gezien zijn presentatie op de meest recente KWPN 
Stallion Show lijkt niets een veelbelovende sportcarrière in de weg 
te staan. GLOCK’s Toto Jr. doet in alles veel aan zijn beroemde 
vader denken en lijkt een geboren Grand Prix-paard. 
Ook in de fokkerij laat het toekomstpaard van Edward Gal goede 
dingen zien. Al uit zijn eerste jaargang komen drie goedgekeurde 
hengsten. King Karim (mv.Painted Black) en Taminiau (mv.Sandro 
Hit) krijgen hun opleiding op het GLOCK Horse Performance Center 
in Oosterbeek, Kingston Blue Hors (mv.Turbo Magic) zal de Deense 
fokkerij gaan dienen. 

Goed galopperende Glamourdale
De imponerende Glamourdale, voortkomend uit de beproefde 
combinatie van Lord Leatherdale uit een Negro- merrie (Thuja 
pref) viel met zijn rijke model op in de kampioenskeuring, waarin 
hij het moest opnemen tegen de veelbesproken Governor. Twee 
totaal verschillende hengsten met ieder hun eigen kwaliteiten, al 
deed Glamourdale er in de kampioenskeuring een schepje 
bovenop waardoor hij gekroond werd tot kampioen. In het 
verrichtingsonderzoek werd Glamourdale met 85,5 punten 
gewaardeerd. Als vierjarige liep de excellent galopperende 
Glamourdale onder Carlos Valerio Caetano in de Pavo Cup, waar 
hij zesde werd. Een jaar later reed Benjamin Maljaars de hengst 
naar de tiende plaats in de WK-finale en bemachtigde het duo 
vervolgens de vierde plaats in de Pavo Cup. 
Daarna was het even stil rondom het fokproduct van Joop 
Rodenburg uit Ouderkerk aan den IJssel. Totdat Charlotte Fry de 
hengst begin 2018 in de Lichte Tour startte. In het Luxemburgse 
Leudelange liep de hengst van Gertjan en Anne van Olst met veel 
bravoure naar hoge punten in de proef voor zevenjarigen en zo 
selecteerde Fry deze zwarte parel via de Britse route voor het WK 
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Jonge Dressuurpaarden afgelopen zomer. In Ermelo liet 
Glamourdale maar liefst drie tienen noteren, wat uiteinde-
lijk resulteerde in de wereldtitel voor dit toptalent. 

Giovanni
Giovanni kreeg 86 punten toebedeeld in zijn verrichtings-
examen. De stoere voshengst toonde de eerste jaren zijn 
kwaliteiten onder Ingrid Malan. Deze Zuid-Afrikaanse 
amazone bracht de hengst uit in de Pavo Cup en de 
hengstencompetitie. Eind 2017 stapte Franka Loos in het 
zadel. Na overwinningen in de hengstencompetitie bracht 
de stalamazone van Van Olst Giovanni uit in de Lichte 
Tour. Op het WK Jonge Dressuurpaarden ging de goed 
galopperende Chippendale-zoon (uit Zarava elite pref 
IBOP-dres sport-dres PROK van Scandic, fokker C. van 
Etten uit Zundert) naar de vijfde plaats in de finale. 

Guardian S
Guardian S (Bodyguard Moorland uit Amadin S elite pref 
IBOP-dres sport-dres PROK van Trento B) was na zijn 
goedkeuring met 84,5 punten een opvallende naam in de 
hengstencompetitie, waarin hij steeds vooraan meedraaide. 
In de Pavo Cup stond hij als vierjarige op de 21e plaats 
opgesteld, als vijfjarige klom Guardian S naar de achtste 
plek. Fokker Stal van de Sande uit Liempde heeft de hengst 
inmiddels samen met Anky van Grunsven en Sjef Janssen 
in eigendom. 

Grootramige Gunner KS
De grootramige Gunner KS (Belissimo M uit Ronnevanck 
ster pref prest sport-dres PROK van Vincent) kwam met 79 
punten aan de eindstreep van het verrichtingsonderzoek. 
Laurens van Lieren reed de hengst in de eerste jaren, 
totdat Dana van Lierop de opleiding vervolgde. Van Lierop 
startte hem twee keer op het WK Jonge Dressuurpaarden, 
waar er als zesjarige de zevende plaats inzat. Nadat Dana 
Gunner KS in het ZZ-Zwaar had gestart, kwam de hengst 
in handen van Madeleine Witte-Vrees. Via Andreas 
Helgstrand kocht Bernadette Brune het fokproduct van de 
familie Kleijwegt uit Heinkenszand en zij ziet hem als haar 
toekomsttalent. Brune bracht hem recent al uit in de 
nationale S3 (vergelijkbaar met de Prix St. Georges), een 
proef die Gunner KS met 71,94% wist te winnen.

Gotcha-Utopia
Een veeldekker was Gotcha-Utopia (Ziësto uit Allure 
Utopia elite pref IBOP-dres PROK van Uphill) niet. Toch 
komen er uit zijn fokkerij drie aangewezen hengsten, 

waaronder de in Denemarken gekeurde Blue 
Hors Livius (mv.Jazz). Onder Jennifer 
Sekreve was de hengst succesvol in de Subli 
Cup-selecties. Eind 2015 wordt het fokpro-
duct van Eimert Fikse uit Oene naar Duits-
land verkocht, waardoor er geen finale inzit 
voor het duo.

Geniaal en GLOCK’s Gironn: inte-
ressante moederlijn
De fraai gemodelleerde Geniaal (Vivaldi uit 
Wocky elite IBOP-dres PROK D-OC van 
Biotop) stond in de kampioenskeuring als 
derde opgesteld. “Een genetisch interessante 
hengst”, licht Marian toe. “Biotop is een 
Trakehner-hengst die onder Reiner Klimke 
Grand Prix heeft gelopen. We hadden nog geen 
bloed van hem voorhanden en daarnaast komt 
Geniaal ook nog eens uit een sterke moeder-
lijn.” In het verrichtingsonderzoek bewijst de 
hengst zijn ongecompliceerde karakter en met 
zijn mooie silhouet loopt Geniaal naar 82 
punten. Het fokproduct van de familie Traa uit 
Maren-Kessel krijgt het eerste deel van zijn 
opleiding op het GLOCK Horse Performance 
Center, Marieke van der Putten brengt de 
hengst naar de tiende plaats in de Pavo 
Cup-finale. Daarna wordt de hengst geplaagd 
door blessureleed. Dinja van Liere startte 
Geniaal in de hengstencompetitie klasse Z/
ZZ-Licht afgelopen winter. In de reguliere 
sport is Geniaal op ZZ-Licht-niveau uitge-
bracht en naar alle waarschijnlijkheid zien we 
hem op korte termijn terug op subtopniveau.
Uit dezelfde moederlijn komt GLOCK’s Gironn. 
Na zijn inschrijving in het stamboek (78,5 
punten) bracht Marieke van de Putten de 
hengst uit in de hengstencompetitie en de Pavo 
Cup, waarna het stil bleef rondom de Uphill-
zoon (uit Ocky keur pref prest van Ferro, 
fokker M.A. van de Goor uit Herpen en J. 
Lamers uit Oss).

Geklasseerd in de Lichte Tour
Een heel aantal hengsten uit de G-jaargang 
zijn inmiddels in de Lichte Tour geklas-
seerd. Een groot aantal van hen deed dat al 
als zevenjarige om zo de WK-selecties te 

Marian Dorrestein: “Inmiddels zijn deze paarden acht jaar 
oud en er lopen al een heel aantal van hen goed mee in de 

Lichte Tour.”
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Lord Leatherdale-zoon Glamourdale 
werd gekroond tot kampioen van de 
KWPN Stallion Show. Onder het zadel 
stelt hij niet teleur: Charlotte Fry 
bracht hem naar de wereldtitel.
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kunnen doorlopen. Ghandi (Bojengel uit Beaudea elite EPTM-dres 
PROK van Tuschinski, fokker M.A. de Groot uit Erp) bemachtigde 77 
punten in het verrichtingsonderzoek. De door Kirsten Brouwer in de 
Lichte Tour gestarte hengst liep als zesjarige naar de derde positie in de 
Pavo Cup.
George Clooney (De Niro uit Wallone van Wolkentanz, fokker Ulrike 
Lahman Gehrke uit Wittingen GER) liet in het verrichtingsonderzoek 
81 punten noteren. Charlotte Fry nam de zwarte hengst mee naar de 
jongepaardenwedstrijden. In de sport is George Clooney inmiddels in 
de Lichte Tour geklasseerd. 
Grappa (Fidertanz uit Zazoo ster pref prest PROK van Special D, fokker  
J. Woudsma uit Ruurlo) werd na zijn goedkeuring (76,5 punten) door 
Adelinde Cornelissen gestart in de hengstencompetitie. Als zevenjarige 
nam Jean-René Luijmes de teugels over. Hij reed de hengst eerst een sterk 
seizoen in het ZZ-Licht en kwam op de Hippiade tot de bronzen medaille. 
Afgelopen indoorseizoen liep de sympathieke hengst mee in de Lichte 
Tour en was het duo een aansprekende combinatie in de VHO-trofee.

Grand Galaxy Win 
Grand Galaxy Win viel in Den Bosch al op met zijn expressie en zelfhou-
ding, wat hem de nodige fans opleverde. In Denemarken werd het fokpro-
duct van Angèle Toonen-Arts uit Odiliapeel gehuldigd tot kampioen van 
de keuring. Met Severo Jurado Lopez liep de extra lopende Apache-zoon 
(uit Winner T elite pref IBOP-dres sport-dres PROK van Jazz), die met 84 
punten zijn verrichtingsexamen afsloot, naar de zevende plaats in de 
WK-finale voor vijfjarigen. De hengst fokt goed, want op de KWPN 
Stallion Show leverde hij de reservekampioen en in Oldenburg de kampi-
oen van de hengstenkeuring. De in de Verenigde Staten wonende Deense 
ondernemer Charlotte Jorst kocht in oktober 2018 onder meer Grand 
Galaxy Win, maar heeft haar hengst nog steeds bij Helgstrand staan. 
Jurado Lopez scoorde er op het Deense kampioenschap een bronzen 
medaille bij de zevenjarigen mee. 

Ferguson
Ferguson kreeg 84 punten toebedeeld in het verrichtingsonderzoek. 
Kirsten Brouwer nam het eerste deel van zijn opleiding op zich en reed 
de Floriscount-zoon (uit Liebelei van Lauries Crusador, fokker Erika 
Luetjen uit Grasberg) naar de vierde plaats bij de Pavo Cup voor 
vierjarigen, bij de vijfjarigen kwam de hengst tot de vijfde plek. Daarna 

nam Antonio Laiz Zandio de teugels 
over van de voshengst en hij startte de 
hengst succesvol in de internationale 
Lichte Tour. De Oekraïense Inna Logu-
tenkova startte hem onlangs in de 
VHO-trofee. Recent werd bekend dat 
Rom Vermunt, samen met Harld Brui-
nier van de firma Bruver BV, de nieuwe 
eigenaren zijn van Ferguson. Inmiddels 
heeft Bart Veeze plaatsgenomen in het 
zadel en dat lijkt heel goed volgens Rom 
Vermunt.

Basissport
Golden Gate (Blue Hors Zack uit Annas-
trade ster van OO Seven, fokker  
G. Hagens-Derksen uit Wageningen) 
kreeg in het verrichtingsonderzoek  
77,5 punten. Ondertussen loopt hij met 
Justine Mudde succesvol mee in het 
ZZ-Licht. In de fokkerij heeft de hengst 
geen nakomelingen nagelaten.
Galaxie (Jazz uit Zon Terra elite pref prest 
EPTM PROK van Future, fokker  
P. Bregman uit Benningbroek) voert het 
bloed van maar liefst vijf Grand 
Prix-hengsten op rij. Na zijn zesde plaats 
in de kampioenskeuring kreeg hij in het 
verrichtingsonderzoek 85 punten toebe-
deeld. In Nederland startte Renate van 
Uytert de hengst in de klasse Z1. Inmid-
dels is Galaxie in Frankrijk gestationeerd 
waar hij met Eugénie Burban bij de 
Junioren loopt.

Geruind
Een drietal hengsten uit de G-jaargang is 
geruind. De in de Z2-dressuur uitgebrachte 
Gin Tonic (Breezer uit Avette ster pref 
PROK van Special D, fokker J. Dijk uit 
Bergentheim) werd met 79 punten inge-
schreven in het stamboek. Daarna volgde 
zijn opleiding bij Danielle Heijkoop. 
Galandro (Bon Bravour uit Lotus ster pref 
van Donnerhall, fokker C. Kikkert uit Den 
Burg) kreeg in het verrichtingsonderzoek 
78,5 punten toebedeeld. Gyon, de nummer 
vier van de kampioenskeuring, kreeg 
hetzelfde puntaantal. Deze Char-
meur-zoon (uit Pandora elite sport-dres 
PROK van Jetset-D, fokker F.J. van Esch 
uit Sint-Oedenrode) is ondertussen in het 
Z1 geklasseerd.

Excellent Dressage Sales
Twee hengsten kwamen onder de hamer 
tijdens de Excellent Dressage Sales. 

G-JAARGANG IN FEITEN EN CIJFERS
 Aantal hengsten 22*
 Aantal veulens 3.563
 Geen sportstand 5
 L2 1
 M2 1
 Z1 1
 Z2 1
 ZZ-Licht 2
 ZZ-Zwaar 1
 Lichte Tour 8
 Int. 5-jarigen 1
 Int. Junioren 1

*3 hengsten inmiddels geruind
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Googel (Bordeaux uit Cadansvrouwe elite pref 
IBOP-dres PROK van Johnson, fokker H.J.M. 
Schutte uit Wamel) stond als vijfde in de 
kampioenskeuring en werd vervolgens met 82 
punten ingeschreven in het stamboek. Als 
vierjarige wordt de hengst ingebracht op de 
Excellent Dressage Sales, waar hij voor 200.000 
euro naar de familie Sonnenberg uit Zwitserland 
gaat. Op diezelfde veiling wordt ook de  
KWPN-hengst Grenoble (Bordeaux uit Capri P 
elite EPTM-dres PROK van Florencio, fokker 
Pegasus Stables uit Bentelo) voor 120.000 euro 
naar Oostenrijk verkocht. Deze telg uit de 
Endy-stam scoorde 77,5 punten voor zijn 
verrichtingstest.

Vijfdaagse karaktertest
De meest recente toevoeging aan de G-jaargang 
is Crosby. De Chippendale-zoon (uit Perrodelin 

elite sport-dres PROK van Flemmingh) werd na zijn aanwijzing 
voor het verrichtingsonderzoek goedgekeurd bij het NRPS. Het 
fokproduct van de familie Deenen uit Heijen eindigde als 
zesjarige in de Pavo Cup net buiten het podium. Gertjan van 
Olst verkocht de hengst daarna voor 270.000 euro in zijn eigen 
veiling. Stalamzone Franka Loos bracht de hengst uit in de 
Lichte Tour en op het WK Jonge Dressuurpaarden stond Crosby 
tweemaal als tweede opgesteld in de Stallions of the Year. Via 
het verkorte verrichtingsonderzoek, een vijfdaagse karakter-
test, is Crosby dit voorjaar toegevoegd aan de hengstenstapel. 

Positief
“We waren als hengstenkeuringscommissie heel positief over 
deze jaargang. Het blijft natuurlijk altijd de vraag hoe jonge 
paarden zich ontwikkelen. Inmiddels zijn de paarden uit deze 
jaargang acht jaar oud en er lopen al een heel aantal van hen goed 
mee in de Lichte Tour. We hopen dat deze ontwikkeling doorzet 
en we ook hengsten terug gaan zien in de Grand Prix. Tot nu toe 
lijkt het allemaal erg positief”, besluit Marian Dorresteijn. •

Governor was destijds het meest besproken paard van 
de KWPN Hengstenkeuring. Inmiddels is de zoon van 
Totilas een klasse apart in de Lichte Tour. Le
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