
 Analyse G-, H- en I-jaargang

Beloftevolle 
sportcarrières

Voor de meeste KWPN-goedgekeurde hengsten begint hun carrière in de 

spotlights op de eerste bezichtiging in Ermelo. Via de KWPN Stallion Show 

in Den Bosch komt de nieuwe lichting in het verrichtingsonderzoek terecht 

waar de hengstenkeuringscommissie de natuurlijke aanleg van de jonge ta-

lenten in kaart tracht te brengen. Maar na het verrichtingsonderzoek begint 

de dek- maar ook sportcarrière van deze hengsten pas. Welke jonge heng-

sten sprongen zich de afgelopen jaren sportief gezien in de kijker? 

Tekst: PETER VAN DER WAAIJ — Beeld: DIRK CAREMANS
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In dit artikel belichten we de generatie KWPN-hengsten 
geboren in 2011, 2012 en 2013; ook wel de G-, H- en 
I-jaargang genoemd. Bij het analyseren van de sport-

resultaten nemen we jongepaardencompetities als de VSN 
Trofee, de Stal Hendrix-competitie, maar ook zeker de Blom 
Cup en de wereldkampioenschappen voor jonge springpaar-
den mee. Tevens worden de sportstanden bij de KNHS en de 
internationale sportresultaten van de FEI in acht genomen. 

G-Jaargang
Te beginnen met de G-jaargang, oftewel de in 2011 geboren 
hengsten. De eerste talenten uit deze lichting hebben 
inmiddels succesvol hun opwachting op internationaal 
1.45m-niveau gemaakt. Eén van de opvallendste hengsten 
uit deze jaargang is van meet af aan de Eldorado van de 
Zeshoek-zoon Grandorado TN (uit Charmieque ster PROK 
IBOP-spr EPTM-spr sport-spr van Carolus II, fokker MTS. 
Rietberg & D.J. Verhoeven uit Holten). Al bij zijn goedkeu-
ring werd Grandorado TN gekroond tot verrichtingstopper 
van het najaarsonderzoek met maar liefst 85,5 punten. 
Toenmalig juryvoorzitter Daan Nanning omschreef de 
hengst als volgt: “Grandorado is een laatrijpe hengst die 
vanwege zijn karakter de nodige aandacht vergt. Maar op 
de sprong is Grandorado een fenomeen en met een goede 
opleiding kan hij op het hoogste niveau presteren.” En die 
goede opleiding heeft Grandorado TN gekregen, want al 
snel na zijn goedkeuring werd duidelijk dat springruiter 
Willem Greve een aandeel in de hengst had gekocht en de 
verdere opleiding voor zijn rekening nam. 

Driemaal WK-finalist
Tijdens de KWPN Kampioenschappen toonde Grandorado 
TN reeds als vijf- en als zesjarige zijn talent, maar vooral op 
het wereldtoneel liet de Eldorado van de Zeshoek-zoon uit 

de Carolus II-dochter Charmieque zien bij de beste van zijn 
jaargang te behoren. Als vijfjarige sprong Grandorado TN 
onder Willem Greve met extra kwaliteit in de kwalificaties 
van de wereldkampioenschappen in Lanaken en nam hij 
deel aan de prestigieuze finale. Ook als zesjarige deed hij dit 
kunstje feilloos over. 
Op zevenjarige leeftijd vielen voor Grandorado TN alle 
puzzelstukjes echt op hun plaats. Hij begon al met een 
spectaculaire derde plaats in de Blom Cup in Ermelo en 
plaatste zich zo met vlag en wimpel voor het WK in Lana-
ken. Daar overtuigde Grandorado TN door zich wederom 
voor de finale te plaatsen, een prestatie op zich. De op 
1.45m-niveau uitgeschreven finale leek kinderspel voor 
Greve en Grandorado TN en na een zinderende barrage 
kreeg het duo een zilveren medaille omgehangen. 
Ook na deze prestaties in Lanaken volgden nog meerdere 
succesvolle internationale deelnames voor Grandorado TN, 
met als hoogtepunt zijn prestaties half februari in 
Neumünster. Daar begonnen Willem Greve en Grandorado 
TN met een derde plaats in de Youngster Tour voor zeven- 
en achtjarige springpaarden en sloten ze de finale winnend 
af. Een mooi begin van het jaar voor Grandorado TN, die 
inmiddels acht jaar is en klaar lijkt te zijn om dit seizoen 
door te stoten naar het volgende niveau. 
Grandorado TN is echter niet de enige hengst uit de 
G-jaargang met mooie successen op het WK in Lanaken. 
Ook de Baltic VDL-zoon Graziano (uit Rienaldine ster van 
Great Pleasure, fokker H. en A. Barenkamp uit Ter Apel) 
liet zich al eens van zijn beste kant zien op dit toneel. In 
2017 had Steven Veldhuis de smaak goed te pakken met de 
KWPN-hengst; zo wonnen ze de nationale KNHS-titel in 
de klasse Z en behaalde ze in de Blom Cup een prachtige 
tweede plaats bij de zesjarige springpaarden. Op de 
wereldkampioenschappen in Lanaken verkeerde Graziano 

Grandorado TN lost tot nu toe alle verwachtingen in. Drie jaar op rij nam hij deel aan het WK in Lanaken, met een zilveren medaille in 2018.
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nog steeds in bloedvorm en werd er in de finale een 
uitstekende vierde plaats behaald. Vervolgens werd 
Graziano door eigenaren VDL Stud en Willy Bourgondien 
verkocht aan de familie Morssinkhof. Onder Micky 
Morssinkhof zet Graziano zijn carrière succesvol voort en 
zijn de eerste resultaten op internationaal 1.40m-niveau 
een feit. 
Maar zoals eerder al vermeld zijn er reeds enkele hengsten 
die op 1.45m-niveau gedebuteerd zijn, zoals de Casall-zoon 
Casago. Dit fokproduct van Tinus van der Bruggen verdien-
de zijn dekbrevet bij het KWPN als vierjarige in 2015 en 
toonde zich vervolgens bijzonder getalenteerd onder het 
zadel van Bart Lips. De halfbroer van de preferente Harley 
VDL was zelfs zo opvallend dat de buitenlandse kopers 
direct toesloegen; de Italiaanse springruiter Piergiorgio 
Bucci wist Casago als vijfjarige aan te schaffen en nam de 
verdere opleiding voor zijn rekening. 

Casago
“Casago is denk ik een hele aparte; hij heeft kwaliteit en 
‘brains’. Zijn intelligentie en inzet voelen ongelooflijk aan 
als je hem rijdt en springt”, stelde Bucci vast bij de aankoop 
van de Casall-zoon. Voor de jongepaardencompetities liep 
Bucci niet warm, maar een internationale carrière kende 
Casago al wel snel onder zijn Italiaanse ruiter. Op zesjarige 
leeftijd toonde Casago al veel kwaliteit op de internationale 
concoursen en viel hij onder meer op door zijn prestaties in 
Valkenswaard. In 2018 mocht Casago op het grote toneel 
verschijnen; zo sprong hij de jongepaardenrubrieken op 
concoursen zoals Hamburg, wederom Valkenswaard en 
Deauville. Eind vorig jaar maakte Casago zijn driesterren-
debuut in Vermezzo en begin dit jaar sprong hij zijn eerste 
1.45m-rubriek. Op het vijfsterrenconcours in Treffen nam 
Casago deel aan de Youngster-tour, waar de finale voor de 
achtjarige springpaarden op 1.45m uitgeschreven stond. In 

90 punten scoorde Grand Slam voor zijn 
verrichtingsonderzoek. Onder Alex Gill 
won hij afgelopen jaar op spectaculaire 
wijze de CSI1* 1.40m Grote Prijs van 
Jumping Zwolle.
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de maand februari bleef Casago bijzonder 
succesvol en kende hij mooie resultaten op 
CSI3*-niveau in Vilamoura. Daaronder zijn 
debuut in een 1.45m/1.50m-rubriek. 

Internationale successen
Naast de eerder genoemde hengsten zijn er 
meer hengsten uit de G-jaargang die reeds 
mooie internationale successen achter hun 
naam hebben. De KWPN-verrichtingstopper 
Grand Slam VDL (Cardento uit Wonder A.S. 
van Heartbreaker, fokker F. Kenis uit Sint 
Lenaarts), die als driejarige 90 punten 
scoorde in het voorjaarsonderzoek, kent 
inmiddels internationaal succes onder de Brit 
Alex Gill. Zo won dit duo afgelopen jaar op 
spectaculaire wijze de CSI1* 1.40m Grote 
Prijs van Jumping Zwolle. Naast dit interna-
tionale succes was er ook een verdienstelijke 
achtste plaats in de Blom Cup voor zevenjari-
gen, nadat Grand Slam VDL in 2017 - toen 
nog onder Lennard de Boer - al mooi zesde 
werd bij de zesjarigen. 
De Berlin-zoon Gaspahr, als vijfjarige 
winnaar van de Stal Hendrix-competitie, 
springt onder Pieter Keunen ook overtuigend 
op het internationale toneel. Zo werden 
afgelopen jaar mooie nulrondes genoteerd in 
Valkenswaard en op meerdere internationale 
concoursen in De Peelbergen. Gullit HBC, die 
dit jaar de VHO Trofee won op de KWPN 
Stallion Show in Den Bosch, sprong zich het 
afgelopen jaar internationaal ook in de kijker. 
Onder Monique van den Broek maakte de 
Cantos-zoon zijn debuut op 1.40m-nivau en 
sprong hij verdienstelijk in Zuidwolde, 
Auvers, Opglabbeek en het wereldkampioen-
schap in Lanaken. 
De Catoki-zoon Gringo (uit D.Zarah R 7 ster 

PROK EPTM-spr van Tolan R, fokker Stal 
Roelofs uit Den Ham), als vierjarige kampi-
oen in de toenmalige Isah Cup, kent inmid-
dels een internationale carrière onder de 
Belgische springruiter Boy-Adrian van 
Gelderen. Zo won het duo afgelopen jaar een 
1.40m-rubriek in Samorin en sprong de 
hengst zich ook in de prijzen in Ciekocinko, 
Oliva, Zwolle en Kronenberg. 
Ben Schröder en Grodino (Eldorado van de 
Zeshoek uit Sorina stb prest PROK van Celano, 
fokker J. van Loon uit Valkenswaard) zijn 
inmiddels ook op 1.40m-niveau geklasseerd. 
Op de driesterrenwedstrijd in Kronenberg half 
april noteerden zij een dubbele foutloze ronde 
in de afsluitende 1.40m-rubriek. En zo ook 
Zambesi-zoon Gomez TN (uit Cilanta elite 
EPTM-spr PROK van Verdi, fokkers H.J.H. 
Bonenkamp uitDalfsen en Maatschap Team 
Nijhof uit Geesteren). Onder zijn Franse ruiter 
Aymeric de Ponnot maakte hij vorig jaar zijn 
1.40m-debuut en wist al meerdere top 
10- klasseringen op zijn naam te zetten.
Verder sprongen, de inmiddels geruinde, 
Sterrehof’s Great Blue (v.Plot Blue) onder Julia 
Kayser en Roy Weel, en de hengsten Golddigger 
(v.Qerly-Elvis) onder Jeannette Corbeek en Fly 
(v.Kashmir van Schuttershof) onder Aldrick 
Cheronnet het afgelopen jaar op internationaal 
niveau. De Zirocco Blue VDL-zoon Golden 
Dream kent inmiddels een succesvolle carrière 
in de Verenigde Staten, waar de Ier Michael 
Hutchinson hem op 1.40m-niveau uitbrengt. 

H-jaargang
Ook vanuit de H-jaargang, de zevenjarigen, 
beginnen de eerste talenten internationaal aan 
de weg te timmeren. Eén van de opvallendste 
hengsten uit deze jaargang is eveneens een 
zoon van Eldorado van de Zeshoek, namelijk 
Highway M TN (uit Zelana V PROK van 
Chellano Z, fokker Peter Verdellen Paarden Fok 
& Opfok uit Horst). In de Blom Cup noteerde 
Highway M TN al mooie successen; als vierjari-
ge werd hij zesde, als vijfjarige vijfde en als 
zesjarige 14e. Het afgelopen jaar begon ook de 
internationale carrière van de toen nog 
zesjarige Highway M TN. Onder Zoï Snels 
maakte de Eldorado-zoon zijn debuut in juli in 
Zuidwolde, waar hij drie dagen lang alle balken 
in de lepels liet. Dit debuut zette direct de toon 
voor zijn internationale carrière, want tot 
zover heeft Highway M TN nog niet een keer 
een springfout gemaakt op internationaal 
niveau. Tijdens de Youngster Tour in Eschwei-
ler vorige maand eindigde Highway M TN op de 
slotdag op een mooie zevende plaats in de op 

NAKOMELINGEN EN SPORTRESULTA-
TEN G-, H- EN I-JAARGANG
 
 G-jaargang H-jaargang I-jaargang
 Aantal hengsten 25* 26*  28
 Aantal veulens 2.639 1.693  994
 Geen sportstand       -     1  - 
 1.10m - -  1
 1.15m - -  1
 1.20m - 4  11
 1.25m - 1  5
 1.30m 5 11  10
 1.35m 7 6  -
 1.40m 10 2  -
 1.45m 2 -  -

*1 hengst overleden
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1.40m uitgeschreven rubriek. Begin mei eindigde dit duo 
net buiten het podium in de afsluitende Youngster Tour- 
rubriek in Bonheiden. Zijn stalgenoot Hernandez TN 
(Kannan uit Bea-Leva WD elite sport-spr IBOP-spr van 
Numero Uno, fokker Willem Dekker uit Benningbroek) 
kent onder Snels ook al een mooi internationaal carrière-
verloop. Tijdens dezelfde 1.40m- rubriek in Eschweiler 
noteerde Hernandez TN twee foutloze omlopen. Vorig jaar 
werd Hernandez TN onder meer derde in een 1.30m-ru-
briek in Kronenberg en bleef ook gedurende het kerstcon-
cours in De Peelbergen drie dagen foutloos in de Youngster-
tour. Als vierjarige bemachtigde Hernandez TN een derde 
plaats in de Blom Cup.
Relatief veel internationale ervaring heeft de Catoki-zoon 
Herakles (uit La Costa van Landor S, fokker Alfons Brugge-
hagen uit Molbergen, Duitsland). Onder Kimberley Win-
singh nam de hengst zowel in 2017 als in 2018 deel aan de 
wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in 
Lanaken. Daarnaast werden er door Herakles ook nog 
mooie resultaten behaald in Opglabbeek, Riesenbeck, 
Valkenswaard en begin dit jaar in De Peelbergen. 

Internationaal opleiden in De Peelbergen
Mathijs van Asten is inmiddels alweer enige tijd met de 
getalenteerde Hors la Loi II-zoon Hotspot (uit Hermione de 
la Pomme van Nabab de Rêve, fokker Fam. S. Dingen uit 
Sint-Oedenrode) actief op internationaal niveau. Van Asten 
nam Hotspot bijvoorbeeld begin vorig jaar enkele weken 
mee naar Oliva, Spanje waar de hengst ervaring op kon 
doen. Na het dekseizoen zette Hotspot zijn internationale 
carrière voort en noteerde hij tal van foutloze omlopen in 
de jongepaardenrubrieken van de internationale wedstrij-
den op Equestrian Centre De Peelbergen. 
Een andere hengst die zijn internationale debuut in De 
Peelbergen maakte is de Cornet Obolensky-zoon Cohinoor 
VDL. Begin dit jaar sprong Cohinoor VDL daar onder James 
Billington op zijn eerste internationale wedstrijd en was hij 
onder meer zesde en dubbel foutloos in een 1.35m-rubriek. 
Uit dezelfde stal komt ook Heineken VK VDL (Zirocco Blue 
VDL uit Regina Adelheid Z van Rebel II Z, fokker Stoeterij 
Van Kleef uit Ede), die het afgelopen jaar zowel onder Alex 
Gill als onder Jur Vrieling internationaal aan de start 
verscheen; Heineken VK VDL werd in 2017 nog elfde bij de 
vijfjarige springpaarden in de Blom Cup. Inmiddels heeft 
Doron Kuipers plaats genomen in het zadel en nam hij de 
hengst in april mee naar Lanaken waar hij op de laatste dag 
een foutloze omloop sprong met slechts een tijdfout in de 
1.30m-Grand Prix. De Comme Il Faut-zoon Hermantico (uit 
Chiquitita van Colbert GTI, fokker M. Renzel uit Oer-Er-
kenschwick, Duitsland), die met 83,5 punten destijds 
verrichtingstopper werd, sprong het afgelopen jaar interna-
tionaal met Maikel van der Vleuten en debuteerde net als 
eerder genoemde hengsten in De Peelbergen. Begin dit jaar 
maakte Lianne Kuypers, stalruiter bij Van der Vleuten, 
haar opwachting met de inmiddels zevenjarige hengst op 
het internationale toneel; Kuypers startte Hermantico in 
Opglabbeek, Lier en in de Peelbergen.

Humberto Ask
De reeds op jonge leeftijd naar Denemarken 
geëxporteerde Humberto Ask (Cornet Obolensky 
uit Iza van Seven Oaks van Lazio) laat ook nog 
regelmatig van zich horen. Onder de Deen Soren 
Möller Rohde sprong de hengst het afgelopen jaar 
geregeld op internationaal niveau en gaf hij onder 
meer acte de présence op de wereldkampioenschap-
pen in Lanaken. Een aantal mooie klasseringen 
behaalde Humberto Ask in - jawel - Kronenberg, 
Vilhemsborg, Sommersted en Bonheiden. Chapeau 
TN (Clearway uit Vuttion VA van Quintero, fokker 
Manfred von Allwoerden uit Seedorf) reisde vorige 
maand net zoals Highway M TN en Hernandez TN 
af naar Eschweiler. Op de laatste dag was er een 
derde voor hem en Zoï Snels.
Ander hengsten die het afgelopen jaar internatio-
naal actief waren uit de H-jaargang zijn Malibu 
TN (v.Mr. Blue) onder Zoï Snels en Hanley (v.
Tornesch) onder Caroline Müller. Heart Touch 
(v.Untouched) nam onder Piergiorgio Bucci zowel 
vorig jaar als dit jaar deel aan enkele internatio-
nale Youngster Tour-rubrieken.

Winnaar Ipsthar
Bij de I-jaargang steekt er één hengst qua sport-
prestaties met kop en schouders bovenuit en dat is 
de Denzel van het Meulenhof-zoon Ipsthar (uit 
Vestha prest van Farmer, fokker Geert Moerings 
uit Roosendaal). Onder Bas Moerings werd Ipsthar 
niet alleen tweemaal kampioen van de Blom 
Hengstencompetitie, ook won hij afgelopen jaar 
met verve de titel bij de vijfjarige springpaarden in 
de Blom Cup in Ermelo. Dit leverde Ipsthar onder 
meer een startplaats op voor de wereldkampioen-
schappen in Lanaken. Daar begonnen Moerings en 
de Denzel-zoon het kampioenschap goed, maar 
kregen ze in de tweede omloop jammerlijk met vier 
strafpunten te maken. In de troostfinale herpak-
ten Ipsthar en Bas Moerings zich en noteerden zij 
een verdienstelijke tweede plaats. Ook in Valkens-
waard eerder in het seizoen liet Ipsthar zich van 
zijn goede kant zien en werd hij vierde en tweede 
in de kwalificaties en twaalfde in de finale. Naast 
deze grootse successen boekte Ipsthar nog tal van 
overwinningen op landelijk niveau, zo schreven zij 
de M-finale in Zuidbroek op naam. Tijdens de 
Blom’s voorjaarswedstrijd in Etten-Leur maakte 
Ipsthar zijn debuut in het 1.30m en deed dat, zoals 
we hem kennen, succesvol met een derde en vijfde 
plaats. Inmiddels ook 1.30m-geklasseerd zijn: It’s 
Otto (v.Etoulon VDL), I Am Codex (v.Codex One), 
Illusion (v.Arezzo VDL), Incanto VDL (v.Kannan), 
Il Est Balou (v.Balou du Rouet), I Am Londen Apple 
(v.Carembar de Muze), It’s Highlander VDK  
(v.Kannen), Idrigill (v.Kannan) en Inaico VDL  
(v.Indoctro).
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Internationale I-jaargang
De KWPN-hengst Ice Breaker E.B. (Action 
Breaker uit Zsa Zsa elite IBOP-spr van Quite 
Easy I, fokker Ter Harmsel uit Enter) maakte 
onder Vincent Geerink het afgelopen jaar ook 
zijn internationale debuut. Zo kwam de toen 
vijfjarige hengst tweemaal aan start in Lier, 
zowel in maart als in juni. Op beide concoursen 
sprong Ice Breaker E.B. zich in de prijzen. De 
Cassini Gold-zoon Indian Gold nam onder Kim 
Emmen het afgelopen jaar deel aan de Wereld-
kampioenschappen in Lanaken, waar zij 
verdienstelijk presteerden. Tijdens de Toscane 
Tour in Arezzo in maart/april was het duo 
succesvol in de Youngster Tour-rubrieken. Zij 
wisten meerdere top 5-klasseringen te behalen 
en sloten dit internationale concours af met 
een overwinning.
Ook internationaal actief was de Van Gogh-
zoon Innovation, die onder Caroline Müller in 
oktober 2018 debuteerde in De Peelbergen. De 
inmiddels naar Frankrijk geëxporteerde Bubalu 
VDL-zoon Inspiration VDL springt onder zijn 

geboortenaam Ivaro internationaal onder het zadel van de Fransman 
Jules Chiarotto, die vorig jaar de hengst in Cagnes-sur-Mer aan start 
bracht. De door Stal Bril gefokte Invictus (v.El Salvador) maakte dit jaar 
zijn internationale debuut. Ruiter, fokker en eigenaar Roelof Bril bracht 
de inmiddels zesjarige hengst met succes aan start op de Sunshine Tour 
in het Spaanse Vejer de la Frontera. 
Ook de Toulon-zoon It’s a Dream presteert tegenwoordig weer onder 
zijn geboortenaam Ilon en nam het afgelopen jaar met succes deel aan 
de internationale concoursen onder Loewie Joppen. Ook sprong It’s a 
Dream op de wereldkampioenschappen in Lanaken. 
De inmiddels gecastreerde Irvington VDL (v.Dallas VDL) nam afgelopen 
jaar ook deel aan de Wereldkampioenschappen in Lanaken en eindigde 
onder de Brit Alex Gill op een negende plaats in de finale. Eerder werd 
dit duo veertiende in de Blom Cup voor vijfjarige springpaarden.

Toekomstmuziek
De opkomende jaargangen timmeren aan de weg en een aantal heng-
sten staat dus op het punt om internationaal op het hoogste niveau 
door te breken. Met goede hoop en de nodige verwachtingen mogen we 
dit jaar dus naar de acht jaar wordende G-jaargang gaan uitkijken op 
het internationale toneel en zien we ook bij de H- en I-jaargang 
ruimvoldoende talent om op de vooraanstaande concoursen potten te 
kunnen breken. •

Met kop en schouders staat Ipsthar, 
sportief gezien, boven zijn leeftijdsgeno-
ten. Onder Bas Moerings won hij twee-

maal op rij de Blom Hengstencompetitie en 
won hij vorig jaar tevens de Blom Cup.
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