
Tot en met de laatste lijn van 
tussenklassementsleider 
Gerben Morsink met Navarone 

Z (v.Nabab de Rêve) was het span-
nend. Om zeker te zijn van de gouden 
medaille, mocht Morsink één spring-
fout maken en was er nog ruimte voor 
tijdstrafpunten. Helaas voor hem 
rolden er twee balken uit de lepels en 
daarmee kwam Morsink als laatste 
starter uit op zilver met zijn negenja-
rige hengst. Frank Schuttert ging op 
herhaling, nadat hij twee jaar geleden 
al als Nederlands kampioen gehuldigd 
kon worden met Go Easy de Muze 
leverde hij deze topprestatie nu met 
Beautiful Red (v.Casall).

Bronzen Davino Q
Het NK was voor Ben Schröder pas de 
derde wedstrijd na een gedwongen 
break van twee maanden. Na een vierde 
plaats op het NK in 2017, volgde nu 
brons voor het inmiddels aanzienlijk 
meer ervaren duo. “Op het concours bij 
Glock ben ik van het paard gevallen, 
waarmee ik drie ribben en mijn duim 
heb gebroken. Daardoor lag ik er twee 
maanden uit en heb ook niet echt naar 
het NK kunnen toewerken met Davino 
Q. We zijn in de Peelbergen en Lanaken 
gestart om weer een beetje in het ritme 
te komen, dus het is heel mooi dat we 
een medaille hebben gewonnen”, 

Peperduur tijdstrafpunt
Uiteindelijk stond de in de eerste 
ronde opgelopen tijdstrafpunt van 
Maikel van der Vleuten en Dana Blue 
(sport-spr van Mr.Blue uit Tulana van 
Hemmingway, fokkers J.A.M. en P. 
Bocken uit Weert) hen een gouden (!) 
medaille in de weg. Met een prachtige 
nulrit in de tweede omloop kwam Van 
der Vleuten uit op een totaal van 9,14 
strafpunten, waarmee de verschillen in 
de top minimaal waren. “Heel jammer 
dat we net geen medaille hebben, want 
ik wist dat het erin zat met Dana Blue. 
Ze sprong heel goed dus ik kan niets 
anders dan tevreden zijn”, reageerde 
Van der Vleuten. “Het is haar eerste 
kampioenschap en ze gaf me echt het 
gevoel dat het erin zat om tot een 
topprestatie te komen. In de eerste 
omloop reed ik zelf misschien iets 
dicht naar de dubbel toe, en dan merk 
je direct hoeveel bloed ze heeft. We 
waren dichtbij het goud, dus dat geeft 
ook weer goede moed!” De dagprijs 
kwam op naam van de uitstekend 
rijdende Kevin Jochems met de 
vermogende Captain Cooper (Namelus 
R uit V.Zarah 17 stb prest van Corland, 
fokker Haras Cooper uit Sao Paulo). Op 
de slotdag liepen ze slechts tegen één 
tijdstrafpunt in twee omlopen aan. Dat 
bracht hen in het kampioenschap op 
de negende plaats, waarmee het lid van 

vertelt Ben Schröder, die op de slotdag 
een sublieme nulrit in de eerste ronde 
realiseerde met de tienjarige Davino Q 
(Vingino uit Rose of June HJB stb van 
Monaco, fokker H.J. Bakker uit 
Berkhout). In de tweede omloop viel er 
één balk en was er lichte tijdsover-
schrijding. Op minimale afstand van de 
winnaars van het goud (8,39) en zilver 
(8,44) volgde hij op de bronzen positie 
met een totaal van 8,68 strafpunten. 
“Davino Q sprong vandaag weer heel 
goed. In de tweede omloop begon ik 
halverwege zelf wat te voorzichtig te 
rijden en kregen we prompt een foutje. 
Gezien de voorbereiding kan ik niet 
anders dan super tevreden te zijn en 
het was een geweldig kampioenschap. 
Een paard als Davino wakkert alle 
ambities in mij weer aan, want met een 
goed paard ga ik graag naar de beste 
wedstrijden. Hij is voorzichtig en hij 
kan én wil erover. Vorig jaar hebben we 
veel ervaring opgedaan en ik hoop dat 
we dit jaar weer mooie kansen krijgen 
om ons te bewijzen”, besluit Schröder, 
die deels eigenaar is van de Vingino-
zoon. “Er is best veel interesse voor 
hem maar ik heb hem steeds niet 
willen verkopen omdat ik voelde dat 
Davino met meer ervaring, steeds beter 
zou worden. Dat maakt hij nu waar, 
dus we zullen zien wat de toekomst 
brengt.” 

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP SPRINGEN

Negen- en tienjarige KWPN’ers 
melden zich
In meerdere opzichten was het Nederlands kampioenschap voor senioren een zeer interessante. Zo kwamen op de 
slotdag 20 KWPN’ers aan de start, ruim de helft van het deelnemersveld. Het brons ging naar de Vingino-zoon 
Davino Q, op de voet gevolgd door Dana Blue (v.Mr. Blue). Ook andere in 2008 en zelfs in 2009 geboren KWPN’ers 
sprongen zich flink in de kijker in Mierlo. 
Tekst: JENNEKE SMIT — Beeld: JACOB MELISSEN
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het KNHS talententeam zijn visite-
kaartje heeft afgegeven op zijn eerste 
NK bij de senioren. Hij eindigde twee 
plaatsen lager dan de vierde KWPN’er 
in deze top 10, de eveneens van 
Namelus R afstammende Brego R’N B 
(uit Nikita prest van Gerlinus, fokkers 
L.H. en H. Mulder-Buiten uit Stuif-
zand) onder Angelique Hoorn. In de 
dagwedstrijd finishte Anouk de Ruijter 
met de pas negenjarige, formidabel 
springende Ekimov (Ustinov uit 
Scarlette sport-spr van Mermus R, 
fokker De Ruijter Stables uit Kessel) 
met alleen tijdstrafpunten op de vierde 

DOBBEY EN FOSTHER  
WINNEN YR-MEDAILLES
Ook bij de Young Riders presteerden KWPN’ers sterk in het kampioenschap. Zo maakte 
Lars Kersten met de keur sport-spr merrie Dobbey (Zirocco Blue VDL uit Grafin van Grosso 
Z, fokker K. Muys Jr. uit Oterleek) geen enkele springfout in het kampioenschap. De 
zilveren medaille viel hen ten deel omdat ze op de eerste dag net wat langzamer waren 
dan de kersverse kampioen Megan Laseur. Bas Moerings kwam met meerdere door zijn 
vader Geert gefokte paarden sterk voor de dag. In de tweede manche van het beslissende 
onderdeel bleef hij foutloos met Fosther (Vigo d’Arsouilles uit Bardesther keur sport-spr 
van Cardento) en daarmee pakte hij het brons. Bij de Junioren greep Iris Hakvoort net mis 
op een medaille met de tienjarige Don’t Tell Me What To Do (stamboeknaam Duplo van 
Canturano uit Naomi keur sport-spr van Wolfgang, fokker Chr. M. Snepvangers uit Bergen 
op Zoom), waarmee ze geen enkele springfout maakte in het kampioenschap en als vierde 
eindigde. 

Na een vierde plaats vorig jaar, was er nu een bronzen medaille voor Ben Schröder met de zeer voorzichtige en vermogende Vingino-zoon Davino Q. 
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plaats, nipt achter Johnny Pals met de 
eveneens overtuigend springende, 
tienjarige KWPN-erkende hengst Chat 
Botte du Ruisseau (v.Casall). 

Waardevol NK
De voortreffelijk georganiseerde 
Nederlandse kampioenschappen in 
Mierlo, vormden voor bondscoach Rob 
Ehrens weer een waardevol meet- 
moment zo aan het begin van het 
outdoorseizoen. “Net als andere jaren 
heb ik alle ruiters gemotiveerd om naar 
Mierlo te komen, omdat het altijd een 
heel mooi en belangrijk kampioenschap 
is. De editie van dit jaar had alles: grote 
namen, grote talenten en een geweldige 
organisatie. Er zijn ontzettend veel 
grote wedstrijden op de kalender, 
waardoor sommige ruiters in overleg 
met mij hebben besloten het NK te 
laten schieten. Andere ruiters hadden 
verplichtingen elders, zoals deelname 
aan teamwedstrijden. Persoonlijk kan 
ik er goed mee leven wanneer ruiters 
een andere route richting het buiten-
seizoen kiezen, ik heb er begrip voor 

dat het NK niet altijd in de planning 
past. Maar gelukkig waren de meeste 
ruiters wel aanwezig, want dat verdient 
een concours als dit”, aldus Ehrens. 
“Het NK is voor mij altijd een belang-
rijke graadmeter, zeker in een jaar met 
een groot mondiaal kampioenschap, de 
Wereldruiterspelen in Tryon. Op het 
podium zijn drie combinaties om te 
koesteren geëindigd en ik verwacht 
zeker op Frank, met een ander paard 
dan deze jonge merrie waarmee hij 
goud won, en op Ben met Davino Q een 
beroep te doen met oog op de landen-
wedstrijden de komende tijd. Ik heb 
meerdere ruiters met relatief jonge 
paarden aan het werk gezien en dat 
geeft goede hoop voor de toekomst. 
Positief is ook het hoge niveau in de 
kampioenschappen voor de Young 
Riders en de Junioren, waar net als bij 
de senioren de verschillen in de top 
klein waren. Dat alles heeft er aan 
bijgedragen dat deze kampioenschap-
pen informatief en zeer spannend 
waren!” •

Slechts één tijdstrafpunt verwijderd van goud: de als vierde geëindigde Maikel van der Vleuten met 
de goed springende Mr. Blue-dochter Dana Blue. 

De 2008-jaargang was ook op het NK Young Riders goed vertegenwoordigd. Lars Kersten pakte, zonder enige 
springfout in het kampioenschap, de zilveren medaille met keurmerrie Dobbey (v.Zirocco Blue VDL). 
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