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Dressuurhengsten

Volop Grand 
Prix-talent in 

I-jaargang
De in 2013 geboren I-jaargang telt achttien goedgekeurde hengsten. Van de inmiddels negenjarige hengsten is het nu, 

zes jaar na het verrichtingsonderzoek, interessant om te kijken wat de stand van zaken is in de sport. 

Tekst: GEMMA JANSEN — Beeld: DIRK CAREMANS E.A.

Indian Rock was altijd al opvallend: de zoon van Apache 
was kampioen van de KWPN Stallion Show en heeft 
zich ontwikkeld tot een ware Grand Prix-ster.
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Tijdens de KWPN Stallion Show van 2016 werden 
er veertig dressuurhengsten uitgenodigd voor het 
verrichtingsonderzoek. De hengstenkeurings- 

commissie van de I-jaargang bestond destijds uit 
 voorzitter Bert Rutten, Marian Dorresteijn en Reijer van 
Woudenbergh. Bert: “We hebben een collectie hengsten 
met diverse afstammingen kunnen goedkeuren. 
Speerpunten waren: een functioneel exterieur, kwaliteit 
in beweging, met daarin ook het vermogen om te 
 verzamelen en natuurlijk een goede instelling. Als extra 
aandachtspunt binnen de dressuurfokkerij hebben we 
vanaf de eerste bezichtiging tot nu de stap extra mee -
gewogen in onze beoordeling. Met als resultaat dat we 
verschillende hengsten hebben kunnen inschrijven met 
een goede tot zeer goede stap.” Uiteindelijk zijn niet alle 
hengsten aangeleverd voor het verrichtingsonderzoek, 
bijvoorbeeld door verkoop, en reservekampioen Ierland 
overleed aan koliek.

Verrichtingstopper voorjaar
Tijdens het voorjaarsonderzoek 2016 in Ermelo werden 
acht hengsten goedgekeurd. Hiervan behaalde de bij  
S. Tietje uit het Duitse Alfhausen gefokte Dettori de 
 hoogste score: 85 punten. Bert Rutten vertelt: “Dettori 
beschikt over een aansprekend front en beweegt met 
heel veel souplesse, zelfhouding en balans. Hij heeft veel 
schakelvermogen en kan het gewicht makkelijk over-
brengen naar de achterhand. In de dressuurpaarden- 
fokkerij kan hij de basisgangen verbeteren, rijdbaarheid 
en instelling toevoegen, alsmede het vermogen tot 
 sluiten en verzamelen.” 
De verrichtingstopper verhuisde voor zijn verdere 
 opleiding naar Marieke van der Putten. Na haar vertrek 
bij Glock Horse Performance Center nam Hans Peter 
Minderhoud de teugels van de hengst over. Hij bracht de 
hengst uit in de Lichte Tour. Inmiddels is Dominique 
Filion de amazone van Dettori en start ze hem succesvol 
in de Prix st. Georges. De negenjarige hengst is op weg 
naar de Grand Prix, niet vreemd met de Grand Prix-
hengst Desperado als vader en via moeder Diamond Eye 
een kleinzoon van Grand Prix-hengst De Niro. In 2021 
werd zijn zoon Dark Rousseau (mv.Rousseau) goed-
gekeurd bij het KWPN. 

Talent in Lichte Tour
Met slechts een half punt minder in de verrichting wekte 
In Style eveneens de nodige verwachtingen. Hij is een 
zoon van Eye Catcher, de hengst die in 2014 en 2015 
brons behaalde op het WK Jonge Dressuurpaarden. 
Moeder Sissy (v.Lorentin I) bracht al meerdere goede 
sportpaarden. In 2018 verdiende In Style als vijfjarige 
een finaleplaats op het WK Jonge Dressuurpaarden. Ook 
tijdens de hengstencompetitie eindigde hij regelmatig 

vooraan. Hij is gefokt door Joop van Uytert en wordt 
gereden door Renate van Uytert-van Vliet. Vorig jaar 
werd dit duo Nederlands kampioen in het ZZ-Zwaar. 
Inmiddels zijn ze succesvol in de Lichte Tour en ging de 
scoreteller al voorbij de 70 procent. Bert Rutten 
omschreef de bruine hengst als volgt: “Deze aanspreken-
de hengst heeft een goede beentechniek en beschikt over 
een aansprekend front. Hij beweegt met zeer veel 
souplesse, in een goede zelfhouding en met balans. Hij 
kan in de dressuurpaardenfokkerij de basisgangen, de 
beentechniek en rijdbaarheid en instelling verbeteren.” 

Veel souplesse en balans
I’m Perfect STH (Blue Hors Zack uit Diana II van 
Fidertanz) behaalde tijdens het verrichtingsexamen een 
score van 83,5 punten. Bert Rutten lichtte de door de 
familie Nekeman gefokte hengst toe: “Deze bereidwillige 
hengst loopt met veel zelfhouding en laat naast een goed 
achterbeengebruik tevens veel souplesse en balans zien. 
Hij kan in onze ogen rijdbaarheid, instelling en 
 vermogen tot sluiten en verzamelen aan de dressuur-
paardenpopulatie toevoegen.” Onder Nicky Snijder is de 
hengst momenteel succesvol in het ZZ-Zwaar.
83 punten waren er voor Imagine. Bert Rutten 
omschreef hem als: “Een sensibele maar eerlijke 
Chippendale-zoon (uit Damaris STR elite IBOP-dres 
D-OC van Jazz). Hij beschikt over veel zelfhouding en 
beweegt met veel souplesse en balans. Tevens kan hij het 
model verbeteren en bewegingstechniek toevoegen.” De 
bij de familie Bijvelds geboren hengst heeft als moeders-
vader Jazz, de onbetwiste nummer één in de 
Nederlandse en internationale dressuurpaardenfokkerij. 
Imagine won met Laura Reija in het zadel als vijfjarige de 
gouden medaille tijdens de Spaanse kampioenschappen 
voor jonge paarden. Hij was in 2019 tevens uitgenodigd 
voor de WK-selecties en is inmiddels ZZ-Licht 
geklasseerd. 

Naar Amerika
It’s a Pleasure mocht in de kampioenskeuring van de 
dressuurhengsten in 2016 opstellen als derde. “Deze 
hengst beschikt over een goede zelfhouding en veel 
gedragenheid en balans in beweging. Hij kan maat en 
formaat toevoegen, alsmede lichtvoetigheid”, aldus Bert 
alvorens hem het puntentotaal van 81 toe te kennen. De 
vader van deze bij Wouter Plaizier gefokte hengst, Dark 
Pleasure verhuisde enige jaren geleden naar Amerika. Hij 
is daar helaas al voortijdig overleden. Ook It’s a Pleasure 
is inmiddels de grote plas overgestoken en wordt daar 
uitgebracht in de Prix st. George door Matthew 
Cunningham en tevens ingezet als dekhengst. De prefe-
rente elitemerrie Dozette is op haar beurt een dochter 
van Blue Hors Zack en beschikt over verschillende 
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 predicaatrijke dochters. Improver VDT (v.Apache) 
behaalde een score van 79 punten. Hij was vierde in de 
kampioenskeuring. Bert: “Deze hengst beweegt met 
souplesse in een goede houding en met balans. Hij kan 
in de dressuurpaardenfokkerij afdruk en techniek in 
beweging toevoegen.” De familie Van den Tillaart heeft 
uit de moeder van Improver VDT, de preferente prestatie 
elitemerrie Velvet VDT (v.Ferro) al meerdere aangewe-
zen hengsten gefokt. De getalenteerde Apache-zoon 
wordt in het ZZ-Zwaar uitgebracht door Remy Bastings.

Zware Tour
Impression verdiende met 78 punten zijn goedkeuring. 
Met gerenommeerde dressuurverervers in zijn pedigree 
en Grand Prix-paarden zoals vader Don Schufro en 
moedersvader Ferro heeft het fokproduct van Matthijs 
Maat een goed voorbeeld. In maart maakte hij met 
Diederik van Silfhout in het zadel met een percentage 
van 72,60 en een eerste plaats een aansprekend debuut 
in de Zware Tour. Bert Rutten roemde de hengst destijds 
om zijn goede balans en dito souplesse. Hij verwachtte 
dat Impression in de dressuurpaardenfokkerij de 
 galoppade zou kunnen verbeteren. Last but not least in 

het voorjaarsonderzoek was Inspire met een nog alles-
zins respectabele score van 76,5. De zoon van Pavo 
Cup-winnaar Everdale komt uit Don Romantic-dochter 
Don Furstia C-Two en is geboren op stal bij de Belgische 
familie Carmeliet-Leybaert. Bert geloofde dat Inspire 
maat en formaat kon toevoegen alsmede een aanspre-
kend front. Inspire is vrij recent naar Taiwan verkocht, 
nadat hij eerst heel netjes was opgeleid door Benjamin 
Maljaars en daarna bij Brecht d’Hoore terecht kwam, die 
hem succesvol in de Prix. st. Georges en de Intermediaire 
I heeft gestart. 

Compleet dressuurpaard
In het najaarsonderzoek wisten negen driejarige heng-
sten te overtuigen met hun verrichting. Van de goed-
gekeurde hengsten slaagden er acht met 80 punten of 
hoger. Twee hengsten deelden de topscore van 86. Eén 
daarvan deed mee aan het vrijwillige onderzoek, de zeer 
complete Everdale-zoon Inclusive (uit Doutzen ster 
PROK van Uptown, fokker R. Enting) van Gertjan van 
Olst en Dick Faro. Bert lichtte de score toe: “Inclusive 
beschikt over drie zeer goede basisgangen, laat zich heel 
fijn bewerken en valt op door zijn goede houding en 

Impression is een van 
de vier hengsten uit de 

I-jaargang die al op Zware 
Tour-niveau is aangekomen. 

De zoon van Don Schufro 
scoorde in de Intermediaire II al ruim 72%.
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balans en sterke verbindingen. Een zeer compleet dres-
suurpaard!” Het vertrouwen van de eigenaren is inmid-
dels bewezen, want de hengst plaatste zich in 2018 en 
2019 voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Sinds dit 
voorjaar wordt hij door zijn Engelse amazone Charlotte 
Fry uitgebracht in de Grand Prix. Daarbij toont hij veel 
aanleg voor de zware oefeningen, waarvoor hij al 8’en en 
hoger laat noteren.

Van goede komaf
Met eveneens een score van 86 werd ook de imponeren-
de Iconic B van f/g Stal de Beukenvallei ingeschreven. 
Bert: “Aan deze zoon van Bon Bravour konden we 9’s 
kwijt voor zijn zeer goede stap, galop en instelling. Hij is 
royaal ontwikkeld en toont ook veel talent om te slui-
ten.” Iconic B komt uit Niniek STV (keur pref sport-dres 
van Jazz). Deze bijzondere merrie was succesvol in de 
Grand Prix. Ze komt uit een hele sterke merrielijn, waar-
in gegrossierd wordt in goede dressuurpaarden, die Z2 
en ook veel hoger geklasseerd zijn. Naast Niniek STV 
komen we in de moederlijn de Grand Prix-paarden 
Hermes, Amadeus, Dominant en natuurlijk Junior STV 
tegen. Iconic B deed twee keer verdienstelijk mee aan het 

WK voor Jonge Dressuurpaarden. Tevens werd hij derde 
in de finale van de Hengstencompetitie in Den Bosch. 
Inmiddels word Iconic B succesvol uitgebracht door 
Joyce Lenaerts op Lichte Tour-niveau. Er wordt volop 
getraind voor de overstap naar de Grand Prix.

Nog meer Everdale
Davino V.O.D. mocht helaas zelf niet oud worden, maar 
werd nog wel vader van Incognito. Deze hengst komt uit 
de preferente Dolce Vita van Vivaldi, die deel uitmaakt 
van de succesvolle Landsvrouwe-stam van Marianne 
Hendriksen. Uit deze stam zijn ook de KWPN-
goedgekeurde Amazing Star en het olympiadepaard 
Glock’s Undercover geboren. Bert roemde de lichtvoetig-
heid van Incognito, alsmede zijn goede zelfhouding en 
zijn krachtige galop. De hengst sloot de verrichting af 
met 83,5 punten. Hans Peter Minderhoud is de vaste 
ruiter van Incognito. Inmiddels is hij met hem in de 
Lichte Tour gestart. Everdale had naast verrichtings-
topper Inclusive ook nog zijn zoon Inverness meelopen 
in het najaarsonderzoek. Deze werd goedgekeurd met 
een score van 81,5 punten met als toelichting: “Een zeer 
bewerkbare hengst met een opvallende galop, waaraan 

Inclusive is een van de drie Everdale-zonen uit de I-jaargang die goedgekeurd werden. Met Charlotte Fry laat de hengst 
opvallende dingen zien op het hoogste niveau.



74 KWPNMagazine 7 — juli 202274 KWPNMagazine 7 — juli 2022

we een 9 kwijt konden.” De moeder van deze hengst is 
elitemerrie Cyraniek (v.Johnson). Overigens dezelfde 
moederlijn als die van Iconic B. Inverness wordt door 
Brecht d’Hoore uitgebracht in de Prix st. Georges en 
Intermediair I. Hij is gefokt door Y.M.M. van Maasacker. 

Vier Zware Tour-hengsten
Met eveneens 81,5 punten werd de ongecompliceerde 
over drie goede gangen en heel veel instelling beschik-
kende Negro-zoon Indigro van fokker John Deenen 
ingeschreven. Hij is geboren uit de preferente prestatie 
elite sportmerrie Pralina (v.Jazz), ook de moeder van het 
Zware Tour-paard Galina. Indigro heeft inmiddels 
verschillende eigenaren gehad, voordat hij verhuisde 
naar Engeland. In Hickstead 
maakte hij onlangs met zijn 
nieuwe ruiter Andrew Gould 
zijn debuut in de 
Intermediaire II en werd 
tweede met 72,50%. De 
onomstreden kampioen van 
de hengstenkeuring in 2016, 
Igor, werd omgedoopt naar 
Indian Rock. De opvallende 
zoon van Apache komt uit 
Crisjena. Deze keurmerrie 
van Vivaldi werd in 2010 
kampioen van de driejarige 
dressuurmerries tijdens de 
Nationale Merriekeuring. 
Indian Rock is gefokt bij J. de 
Bruijn. Dankzij zijn opvallen-
de galop en werklust kreeg 
de hengst voor zijn verrich-
ting 81 punten. Hij won in 
Den Bosch en in Ermelo de 
Hengstencompetitie. In 2020 
debuteerde Indian Rock in de 
Prix St. Georges met 
Emmelie Scholtens in het 
zadel. In april 2022 werd dit 
duo eerste in de Grand Prix 
tijdens de internationale 
wedstrijd in Kronenberg.

Goede merrielijnen
Tijdens de herkansing in september 2016 kreeg Il Divo 
(v.Winningmood) groen licht om mee te doen aan het 
najaarsonderzoek. De goed stappende en bergopwaarts 
bewegende Winningmood-zoon komt uit de stal van de 
helaas overleden topfokker Gert Willem van Norel. Ook 
Il Divo werd met 81 punten goedgekeurd. Zijn moeder is 
de keurmerrie Aronia (v.Oscar) op haar beurt een 
 dochter van Cironia (keur pref prest v.Saros xx), waarvan 
vijf nakomelingen Z-dressuur of hoger presteerden. Zij 
is tevens grootmoeder van het internationale dressuur-
paard Aston Martin NL en het ZZ-Zwaar-dressuurpaard 
Bugatti Veyron. De bij René Franssen gefokte Charmeur-
zoon Invershin komt uit Ifradin (keur sport-dres pref 

Indigro kreeg een deel van zijn 
opleiding van Jennifer Sekreve, 

later nam Edward Gal de teugels 
over. Inmiddels is de Negro-zoon 

met de Britse Andrew Gould 
aangekomen op Grand Prix-niveau. 
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Wynton-zoon Imposantos liep met Bart Veeze 
vele keren vooraan mee, inmiddels is de hengst 
sterk op weg in de internationale Lichte Tour.

prest van Balzfl ug). In de moederlijn treff en we meerde-
re Grand Prix-paarden en goedgekeurde hengsten aan. 
Met Th eo Hanzon is deze hengst al uitgekomen in de 
Lichte Tour. Invershin liet tijdens zijn verrichting zien te 
beschikken over drie goede gangen, veel souplesse en 
balans en een goede zelfhouding. Met een 9 voor het 
onderdeel rijdbaarheid/bewerkbaarheid kwam zijn totaal 
op 80 punten uit. Net een punt minder was er voor de 
iets sensibele en lichtvoetig bewegende Apache-zoon 
Intro K (uit Zastrade ster PROK D-OC pref van 
Rousseau) van Daan en Dirk Kösters. Intro K is met 
Femke de Laat in het zadel succesvol in de Lichte Tour.

Instromer
De weg van Imposantos (v.Wynton) naar de KWPN-
goedkeuring was een andere dan gebruikelijk. Hij was in 
2016 de winnaar van de VSN Trofee en werd als vier-
jarige derde in de fi nale van de Pavo Cup. Aan de hand 
van dit resultaat volgde hij een verkort verrichtings-
onderzoek. Hierna werd hij goedgekeurd met maar liefst 
89 punten! Dat het fokproduct van Willie Wijnen geen 
toevalstreff er was, bleek wel uit de resultaten na goed-
keuring: winnaar van de Pavo Cup 2018 en 2019, 

winnaar van de KWPN Anemone Hengstencompetitie 
2018, 2019 en 2020. De jury omschreef hem als: “Een 
echt bergop gebouwd dressuurmodel. Hij beweegt met 
veel expressie, een mooie voorbeentechniek en een goed 
ondertredend achterbeen. Daarbij laat hij veel balans en 
een goede zelfhouding zien.” In 2020 werd Imposantos 
met vaste ruiter Bart Veeze op zijn rug Nederlands 
kampioen in het ZZ-Zwaar en onlangs werd hij 
Nederlands kampioen in de Lichte Tour. Zijn moeder is 
de elitemerrie Zarina (v.Krack C) en grootmoeder de 
onvolprezen Barina (keur pref prest sport v.Sultan). 
Deze Barina liep zelf onder meerdere ruiters verdienste-
lijk Z2 en schonk het leven aan maar liefst zeventien 
veulens. Tevens is ze moeder van de Grand Prix-
dressuurpaarden Tarina en Warina en grootmoeder van 
de gouden medaille-winnaar springen, Explosion W.
Een heel groot deel van de in 2013 geboren KWPN-
hengsten heeft inmiddels het Lichte Tour-niveau bereikt 
of zijn heel hard onderweg om daar te komen. Van hen 
hebben vier hengsten al het hoogste niveau bereikt en 
hun scores zijn veelbelovend. Het staat vast dat het deze 
jaargang niet aan Grand Prix-aanleg ontbreekt en dat we 
van deze generatie hengsten nog veel gaan horen. •
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