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 WBFSH Sire Ranking

Top 10 WBFSH 
Sire Ranking direct 

KWPN-erkend
Het KWPN staat bij zowel dressuur, springen als eventing op de eerste plaats van de WBFSH Studbook Ranking. Een 

unieke prestatie die te danken is aan alle fokkers die zich met grote passie en een kritische blik met de fokkerij bezig 

houden. Het KWPN is een open stamboek en stimuleert de fokkers in het gebruik van het beste genetische materiaal, 

onder meer door de hengsten uit de top 10 van de WBFSH Sire Ranking een erkende status te verlenen, waardoor hun 

nakomelingen direct in het veulenboek kunnen worden ingeschreven.

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

Het besluit om hengsten te erkennen nadat ze zich 
duidelijk positief hebben onderscheiden in de fokkerij, 
door middel van het bereiken van een positie in de top 

10 van de WBFSH Sire Ranking, is al sinds begin 2018 een 
feit. In het maartnummer van het KWPN Magazine zijn de 
hoogstgeplaatste springhengsten op de meest actuele WBFSH 
Sire Ranking al uitvoerig voor het voetlicht gehaald. 

Natuurlijke aanleg
Hieruit bleek al dat het gros van de best verervende hengsten 
zelf op het allerhoogste niveau heeft gepresteerd. De  
volledige top 9 heeft op 1.60m-niveau gesprongen en zij 
hebben stuk voor stuk op jonge leeftijd al laten zien over veel 
aanleg te beschikken. Het is geen toeval dat juist zij zijn uitge-
groeid tot topverervers. Hengsten kunnen alleen hun  
natuurlijke aanleg vererven, en daarvan blijkt op jonge leeftijd 
toch al een goede inschatting te maken. Dat bleek bijvoorbeeld 
onlangs nog in de 5*-Grand Prix van The Dutch Masters, waar 
de KWPN-goedgekeurde hengsten Grand Slam VDL en 
Grandorado TN hun visitekaartje afgaven. Beide tienjarige 
hengsten zijn op jonge leeftijd met hoge cijfers ingeschreven 
bij het KWPN. De natuurlijke aanleg van een paard in combi-
natie met het juiste management, instelling en het nodige 
geluk voor wat betreft het uitblijven van serieuze blessures, 
kan ervoor zorgen dat een paard ook daadwerkelijk op het 
beoogde niveau kan gaan presteren. Dat is het simpele  
resultaat van de fenotype-formule: de prestaties van een paard 

zijn bepaald door zijn genotype, oftewel alles dat van  
nature is meegekregen, en de milieu-invloeden, zoals hoe er 
gevoerd en verzorgd wordt, bij welke ruiter hij terechtkomt en 
hoe goed hij sportief gezien gemanaged wordt. In de fokkerij 
gaat het enkel om het genotype: de natuurlijke aanleg. 

Diarado
Een hengst die van jongs af aan opvallend is geweest en nu 
bewijst een topvererver te zijn, is bijvoorbeeld nieuwkomer 
Diarado (v.Diamant de Semilly), die in 2020 voor het eerst 
deel uitmaakte van de top 10. Deze zestienjarige vererver is 
de enige ná 2000 geboren hengst in de top van dit  
klassement en werd als driejarige op de Holsteiner-
hengstenkeuring als kampioen gehuldigd. Niet alleen in vrij-
heid, maar ook onder het zadel wist Diarado te overtuigen. 
Hij ontpopte zich namelijk vervolgens tot de hengst met de 
hoogste punten in de Hengstleistungsprüfung en presteerde 
daarna sterk in de jongepaardenwedstrijden, zoals het 
BundesChampionat waar hij brons won. Diarado kon direct 
vanaf het begin rekenen op veel interesse van de fokkers en 
klasseerde zich later onder Jonas Vervoort nog in de sport op 
internationaal 1.45m-/1.50m-niveau. Wat bovendien ook 
heel bijzonder is, is dat Diarado niet alleen bij de springheng-
sten, maar ook bij de verervers voor de eventingsport in de 
top 10 genoteerd staat. In 2020 stootte Diarado van de zesde 
plaats door naar de tweede plaats op de WBFSH Sire Ranking 
voor eventing. 
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Doordat Diarado (v.Diamant de Semilly) in 
2020 de top 10 van de WBFSH Sire ranking is 
binnengestormd, worden zijn nakomelingen 
in het veulenboek geregistreerd.

DIRECT IN VEULENBOEK

Veulens kunnen direct in het veulenboek geregistreerd worden wanneer:
 de vader bij het KWPN is goedgekeurd of erkend én 
 de moeder is geregistreerd bij het KWPN of een KWPN-erkend stamboek of behoort tot het ras Engels Volbloed én 
 minimaal één van de ouders is goedgekeurd, erkend of geregistreerd in de fokrichting rijpaard discipline dressuur of springen. 

In aanvulling daarop worden in het veulenboek tevens paarden geregistreerd waarvan:
 de vader is goedgekeurd bij een erkend stamboek, zoals bijvoorbeeld Zangersheide, Holstein of het BWP, én 
 de vader voldoet aan de normen voor het PROK-predicaat of voldoet aan de normen voor het D-OC predicaat en röntgenologisch 

onderzoek voor straalbeen en spat én 
 de vader aantoonbaar op Grand Prix-niveau (maximaal vier strafpunten in een CSI3*, CSI4* of CSI5* Grand Prix óf minimaal 65% in de 

Grand Prix op een CDI) heeft gepresteerd of een bewezen vererver is in zijn eigen fokgebied (twee jaar achtereen een sportfokwaarde 
van 140 of meer, dus positieve afwijking van tweemaal de standaarddeviatie, en een betrouwbaarheidspercentage boven de 75%) of 
minimaal zes nakomelingen heeft die zijn opgenomen in de WBFSH-rankings bij de dicipline springen of dressuur.

Daarmee voldoen deze hengsten aan de aanvullende voorwaarden. Wanneer ook de moeder is geregistreerd bij het KWPN of een 
KWPN-erkend stamboek en wanneer minimaal één van de ouders is goedgekeurd, erkend of geregistreerd als rijpaard, dan kunnen de 
nakomelingen rechtstreeks in het veulenboek geregistreerd worden.



KWPN-ERKENDE  
HENGSTEN OP  
BASIS VAN TOP 10 
WBFSH SIRE RANKING

De volgende hengsten zijn erkend 
bij het KWPN op basis van een  
top 10-klassering op de  
WBFSH Sire Ranking.

Dressuurhengsten:
 Don Frederico (v.Donnerhall)
 Florestan I (v.Fidelio)
 Rubin Royal (v.Rohdiamant)
 Sandro Hit (v.Sandro Song)
 Sir Donnerhall (v.Sandro Hit)
 Stedinger (v.Sandro Hit)
 Diamond Hit (v.Don Schufro)
 Dimaggio (v.Don Primero)
 Fidertanz (v.Fidermark)
 Quaterback (v.Quaterman)
 San Amour (v.Sandro Hit)

Springhengsten:
 Balou du Rouet (v.Baloubet du Rouet)
 Baloubet du Rouet (v.Galoubet A)
 Casall (v.Caretino)
 Chacco-Blue (v.Chambertin)
 Diamant de Semilly (v.Le Tôt de Semilly)
 For Pleasure (v.Furioso II)
 Kashmir van Schuttershof (v.Nabab de Rêve)
 Nabab de Rêve (v.Quidam de Revel)
 Toulon (v.Heartbreaker)
 Mylord Carthago (v.Carthago)
 Diarado (v.Diamant de Semilly)

Aan de leiding op de WBFSH Sire 
Ranking dressuur gaat de KWPN-
goedgekeurde hengst Johnson, die als 
jong paard als opvallend was en later 
op het allerhoogste niveau gepresteerd 
heeft.
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Dressuur
Ook in de dressuurrichting zijn het vooral de hengsten die het 
onderscheid wisten te maken in de sport die deel uitmaken 
van de top 10 van de WBFSH Sire Ranking. De KWPN-
goedgekeurde hengst Johnson heeft zijn vader Jazz van de 
toppositie verstoten en beide hengsten hebben op het hoogste 
niveau gepresteerd. Onder Hans Peter Minderhoud nam 
Johnson onder meer deel aan de Olympische Spelen in Rio de 
Janeiro, Europese kampioenschappen in Aken en de 
Wereldruiterspelen in Caen. De nu als tweede geplaatste Jazz 
liet ook als jong paard geen enkele twijfel bestaan over zijn 
dressuuraanleg en schitterde later onder Tineke Bartels in de 
grote sport, met onder meer deelname aan de 
Wereldruiterspelen van Jerez de la Frontera in 2002. De in 
2020 als derde geplaatste Sandro Hit werd als zesjarige uitge-
roepen tot wereldkampioen en heeft zich vervolgens net als 
zijn twee voorgangers Johnson en Jazz volledig bewezen als 
Grand Prix-vererver. Ook top 10-hengsten als tweevoudig 
wereldkampioen Florencio (vijfde), de succesvolle Vivaldi 
(zesde) en de Grand Prix-hengsten Fidertanz (zevende), Blue 
Hors Don Schufro (achtste) en De Niro (tiende) hebben zich 
van jongs af aan zelf weten te onderscheiden tussen hun leef-
tijdsgenoten en vervolgens op hoger niveau gepresteerd. Een 
reeks succesvolle nakomelingen zorgt ervoor dat zij deel 
uitmaken van de top 10.

Verschillende registers
Het KWPN is altijd al een open stamboek geweest en  
stimuleert de fokkers op diverse manieren om het best 
beschikbare genetische materiaal in te zetten voor de fokkerij. 

Om verdere vooruitgang te boeken kunnen fokkers  
buitenlandse hengsten combineren met hun KWPN-merries, 
of KWPN-veulens fokken uit buitenlandse merries van KWPN-
erkende stamboeken. Sinds de in 2018 ingevoerde verruiming 
van het registratieschema, dat vanuit de Fokkerijraad is 
ontstaan, is er veel meer mogelijk voor paarden met  
buitenlands geregistreerde ouders. Paarden kunnen bij het 
KWPN geregistreerd worden in het veulenboek, stamboek 
(uitsluitend voor paarden vanaf drie jaar oud), register A of 
register B. Door deze verruiming zijn er ruim 12.000 paarden 
in het veulenboek opgenomen, die anders geregistreerd 
zouden worden in het Register A. Met een veulenboek-, stam-
boek- of Register A-paard kan aan alle KWPN-evenementen 
worden deelgenomen, zoals aanlegtesten, jongepaardenwed-
strijden en keuringen. Register B-paarden kunnen niet deelne-
men aan keuringen, maar wel aan de jongepaardencompetities, 
zoals de Blom Cup en Pavo Cup. Voorheen moesten Register A- 
merries aan aanvullende eisen voldoen om in het stamboek te 
worden opgenomen en een eventueel predicaat te verkrijgen. 
Tegenwoordig hoeft dat alleen om het sterpredicaat om te 
zetten in het keur- of elitepredicaat. Om definitief keur te 
worden moet een Register A-merrie, naast de eisen voor 
aanleg (IBOP, EPTM of sportresultaat), ook aan de aanvullende 
gezondheidseisen voldoen. 

Aanvullende voorwaarden
Die aanvullende eisen vervallen echter weer als de vader is 
goedgekeurd bij een erkend stamboek en aan een aantal voor-
waarden voldoet, zoals een sportklassering op een bepaald 
niveau en gezondheidseisen. Dat zorgt ervoor dat  

Ook de Vivaldi-zoon Chinook, die onder 
Patrick van der Meer op het hoogste niveau 
prestaties levert, voldoet aan alle aanvullende 
voorwaarden en zijn nakomelingen komen 
direct in het veulenboek.
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De populaire Chacco-Blue prijkt bovenaan 
de WBFSH Sire Ranking.

nakomelingen van een heel stel ‘buitenlandse’ hengsten toch 
direct in het veulenboek kan worden opgenomen (zie kader 
’Direct in veulenboek’). 

Vrijgesteld
Hengsten waarvan de nakomelingen direct in het veulenboek 
worden opgenomen, omdat ze aan de aanvullende voorwaarden 
hebben voldaan, zijn bijvoorbeeld de dressuurhengsten 
Chinook (v.Vivaldi), Sorento (v.Sandro Hit), Belissimo M  
(v.Beltain), Samba Hit II (v.Sandro Hit), Delatio (v.De Niro), 
Nintendo (v.Negro) en Just Royal Dancer (v.Jazz).  
Qua springhengsten gaat het om bekende namen zoals Douglas 
(v.Darco), Epleaser van ’t Heike (v.For Pleasure), Glasgow van ’t 
Merelsnest (v.Nabab de Rêve), I’m Special de Muze (v.Emerald 
van ’t Ruytershof), Twister de la Pomme (v.Darco), Tyson  
(v.Numero Uno) en Cassini Gold (v.Cassini I). Daarmee staan 
dit soort hengsten op hetzelfde niveau als KWPN-goedgekeurde 
en -erkende hengsten, hoewel er van KWPN-goedgekeurde 
hengsten wel veel meer informatie voor de fokkers beschikbaar 
is. Verrichtingsrapportages, moederrapporten, afstammelin-
genrapportages en fokwaarden bevatten veel waardevolle infor-
matie die de fokkers kunnen meenemen bij het maken van de 

hengstenkeuzes. De complete lijst van de hengsten die aan de 
voorwaarden voldoen is gepubliceerd op de KWPN-website 
onder ’Direct naar’.  

Sport is leidend
Het KWPN is een prestatiegericht stamboek en daardoor ligt 
de focus duidelijk op de sport. Dat leverde onder meer deze 
verruimde KWPN-erkenningen en registratieschema op, maar 
het zorgt er ook voor dat merries op verschillende manieren 
eenvoudig kunnen worden opgenomen in het stamboek en in 
aanmerking komen voor een predicaat. Naast de traditionele 
stamboekkeuringen kan er onder meer gekozen worden voor 
de thuiskeuringen, waar merries met het sportpredicaat direct 
ster kunnen worden, of stamboekopnames na deelname aan 
aanlegtesten en jongepaardencompetities. Zo kunnen vier- en 
vijfjarige merries die deelnemen aan bijvoorbeeld de Blom 
Cup, Stal Hendrix- of GMB-competitie ook direct ster worden 
verklaard op basis van een exterieurbeoordeling en verrichting 
in de wedstrijd. Daarmee kan er nog dichter op het gebruiks-
doel worden beoordeeld en wordt het zo laagdrempelig moge-
lijk gemaakt om gereden paarden in het stamboek te laten 
opnemen en een eventueel predicaat te verlenen. •

NIEUW

GASTRO CUBE
VOOR EEN OPTIMALE
MAAG EN DARMGEZONDHEID

• Rijk aan hoogwaardige vezels

• Geschikt voor paarden met een gevoelige maag

•  Ondersteunt een gezonde spijsvertering doordat het 
speekselvorming bevordert en de negatieve eff ecten van 
(te veel) maagzuur vermindert

•  De combinatie van gist, natriumbicarbonaat, magnesium
en kalkwier dragen extra bij aan een optimale spijsvertering

•   Bevat lijnzaad dat bijdraagt aan een mooi haarkleed
en een goede balans tussen omega-3 en omega-6 vetzuren

• Gemaakt van glutenvrije grondstoff en

• Laag in suiker/zetmeelgehalte

• Volwaardig krachtvoeder

ONTDEK ONS VOLLEDIGE ASSORTIMENT OP WWW.EQUIFIRST.EU
Volg ons op
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