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 Springhengsten

Jong talent 
maakt het 

waar op Grand 
Prix-niveau

Met prestaties op internationaal 1.50m- en 1.60m-niveau onderscheidt een goedgekeurde hengst zich in 

de sport. Het is opvallend hoeveel hengsten die op jonge leeftijd bij het KWPN zijn goedgekeurd alle hoge 

verwachtingen als sportpaard inmiddels inlossen. Zo kwamen in de 1.55m-Grand Prix van CSI3* Geesteren al 

drie negenjarige hengsten aan de start, waaronder winnaar Ipsthar (v.Denzel van ’t Meulenhof).

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

Uit de jaargangen van hengsten geboren 
in 2011, 2012 en 2013 presteert een 
opvallend aantal hengsten zeer 

 verdienstelijk in de springsport. Het gros van 
deze hengsten werd op jonge leeftijd in het 
verrichtingsonderzoek al hoge verwachtingen 
toegedicht en zij doen nu in de internationale 
sport van zich spreken.

Negenjarigen
Zo is de 2013-jaargang sterk in opkomst. De 
sportieve successen van de Denzel van ’t 
Meulenhof-zoon Ipsthar (uit Vestha stb prest 
van Farmer, fokker Geert Moerings) begonnen 
al op jonge leeftijd en zetten zich nu voort op 
1.55m-niveau met Bas Moerings. Na meerdere 
overwinningen in hengstencompetities, waar-
onder tweemaal overall, tweemaal de Blom Cup 
op naam te hebben geschreven en als achtjarige 
al de 1.45m-Grand Prix van Opglabbeek te 
hebben gewonnen, debuteerde Ipsthar dit jaar 

succesvol op 1.55m-niveau. Afgelopen juni 
wonnen Bas en de uiterst  competitieve Denzel 
van ’t Meulenhof-zoon de driesterren-Grand 
Prix van Geesteren. Daarin bleven ze als enige 
combinatie dubbel foutloos, een prestatie van 
formaat! Als driejarige werd deze voltreffer met 
82 punten ingeschreven. Ook de KWPN-
goedgekeurde hengsten It’s Highlander VDK 
(sportnaam: Highlander van de Kalevallei, 
Kannan uit Verite van de Kalevallei van Chin 
Chin, fokkers Joeri Stevens en Geert de 
Sloover) en It’s Possible SRK (Berlin uit Don’t 
Forget Liefhebber keur EPTM-spr sport-spr van 
Quidam de Revel, fokkers J. en L. Hiemstra-
Bleyie) kwamen succesvol aan de start in deze 
1.55m-proef. Onder respectievelijk Kiefer 
Dawson Stanley en Ernesto Canseco eindigden 
zij met vijf en zes strafpunten als vijftiende en 
zeventiende. It’s Possible SRK kreeg overigens, 
net als Ipsthar, 82 punten toebedeeld bij 
goedkeuring.



21KWPNMagazine 7 — juli 202220 KWPNMagazine 7 — juli 2022

 Springhengsten

Jong talent 
maakt het 

waar op Grand 
Prix-niveau

Met prestaties op internationaal 1.50m- en 1.60m-niveau onderscheidt een goedgekeurde hengst zich in 

de sport. Het is opvallend hoeveel hengsten die op jonge leeftijd bij het KWPN zijn goedgekeurd alle hoge 

verwachtingen als sportpaard inmiddels inlossen. Zo kwamen in de 1.55m-Grand Prix van CSI3* Geesteren al 

drie negenjarige hengsten aan de start, waaronder winnaar Ipsthar (v.Denzel van ’t Meulenhof).

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

Uit de jaargangen van hengsten geboren 
in 2011, 2012 en 2013 presteert een 
opvallend aantal hengsten zeer 

 verdienstelijk in de springsport. Het gros van 
deze hengsten werd op jonge leeftijd in het 
verrichtingsonderzoek al hoge verwachtingen 
toegedicht en zij doen nu in de internationale 
sport van zich spreken.

Negenjarigen
Zo is de 2013-jaargang sterk in opkomst. De 
sportieve successen van de Denzel van ’t 
Meulenhof-zoon Ipsthar (uit Vestha stb prest 
van Farmer, fokker Geert Moerings) begonnen 
al op jonge leeftijd en zetten zich nu voort op 
1.55m-niveau met Bas Moerings. Na meerdere 
overwinningen in hengstencompetities, waar-
onder tweemaal overall, tweemaal de Blom Cup 
op naam te hebben geschreven en als achtjarige 
al de 1.45m-Grand Prix van Opglabbeek te 
hebben gewonnen, debuteerde Ipsthar dit jaar 

succesvol op 1.55m-niveau. Afgelopen juni 
wonnen Bas en de uiterst  competitieve Denzel 
van ’t Meulenhof-zoon de driesterren-Grand 
Prix van Geesteren. Daarin bleven ze als enige 
combinatie dubbel foutloos, een prestatie van 
formaat! Als driejarige werd deze voltreffer met 
82 punten ingeschreven. Ook de KWPN-
goedgekeurde hengsten It’s Highlander VDK 
(sportnaam: Highlander van de Kalevallei, 
Kannan uit Verite van de Kalevallei van Chin 
Chin, fokkers Joeri Stevens en Geert de 
Sloover) en It’s Possible SRK (Berlin uit Don’t 
Forget Liefhebber keur EPTM-spr sport-spr van 
Quidam de Revel, fokkers J. en L. Hiemstra-
Bleyie) kwamen succesvol aan de start in deze 
1.55m-proef. Onder respectievelijk Kiefer 
Dawson Stanley en Ernesto Canseco eindigden 
zij met vijf en zes strafpunten als vijftiende en 
zeventiende. It’s Possible SRK kreeg overigens, 
net als Ipsthar, 82 punten toebedeeld bij 
goedkeuring.

21KWPNMagazine 7 — juli 2022

1.60m-debuut
Uit diezelfde jaargang presteert ook Cascadello 
Boy RM (Cascadello uit Baloudora van Balou du 
Rouet, fokker J. Ruyter) met Katrin Eckermann 
reeds op hoog niveau. Deze als vijfj arige inge-
schreven hengst  behaalde bij goedkeuring een 
puntentotaal van 81 en maakte als negenjarige in 
Hagen zelfs al zijn 1.60m-debuut. Met één spring-
fout fi nishte hij in de 1.60m-Grand Prix, nadat hij 
op achtjarige leeftijd op datzelfde concours in 
2021 al met één springfout was gefi nished in de 
op 1.55/1.60m-niveau uitgeschreven Grand Prix. 
Ook in de Global Champions Tour springt deze 
KWPN-goedgekeurde hengst zich in de kijker. In 
Franse dienst doet de KWPN-goedgekeurde 
hengst Illusion CL (Arezzo VDL uit Bumanda keur 
IBOP-spr prest van Ukato, fokker W. Uenk) goede 
zaken met Megane Moissonnier. De hengst 
 debuteerde op  achtjarige leeftijd in Valence al op 
1.50m-niveau en eindigde op dit CSI4*-concours 
gelijk foutloos als derde. Een maand later kwam 
hij op CSI5* Saint Tropez met één foutje over de 

fi nish in de klassieke 1.50m-proef. Uit deze jaar-
gang presteren ook al meerdere hengsten op 
1.45m-niveau, zoals de Kannan-zoon Investment 
I.B. onder Lars Wigger, I Am Codex  (v.Codex One) 
die dit voorjaar van Ruben Romp naar Mathijs 
van Asten is verhuisd, Cantona TN (v.Codex One) 
onder Kars Bonhof, de onlangs naar Faris 
Al-Dhahi verkochte Idrigill (v.Kannan) die met 
Maikel van der Vleuten presteerde, Invictus (v.El 
Salvador) onder Ronnie Jones en de van Eric van 
der Vleuten naar Ida Selin verkochte Indian Gold 
(v.Caretino Gold). 

Hoogste niveau 
Als eerste uit de H-jaargang (2012) is Heathrow 
(Der Senaat 111 uit Zuhr prest van Dollar de la 
Pierre, fokker Joop Timmer) met Jens van 
Grunsven  geklasseerd op internationaal 
1.60m-niveau. Het veelbelovende duo sprong 
afgelopen juni in Rotterdam hun eerste vijf-
sterren-Grand Prix en kwam daarin knap met één 
foutje over de fi nish. Een maand eerder konden ze 

Al jarenlang bewijst Ipsthar (v.Denzel van ’t Meulenhof) een 
echte winnaar te zijn. Met Bas Moerings won hij op negenjarige 
leeftijd de 1.55m-Grand Prix van CSI3* Geesteren.
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nog als derde opstellen in het 1.50m, na een dubbele 
nulrit op CSI3* Eindhoven en vorig jaar eindigden ze 
met een 0/4-resultaat al als vierde in de 
1.50/1.60m-Grand Prix van CSIO3* Uggerhalne. Ook de 
even oude Hernandez TN (Kannan uit Bea-Leva elite 
IBOP-spr sport-spr PROK van Numero Uno, fokker 
Willem Dekker) is met Kars Bonhof inmiddels geklas-
seerd op 1.60m-niveau. Op het CSIO3* in Praag droegen 
ze met een 4/0-resultaat bij aan de overwinning voor 
Nederland in de Nations Cup-wedstrijd op 1.50m-   
niveau. Een week later sprongen ze dubbel foutloos naar 
de achtste prijs in het 1.50m op CSIO5* Rotterdam. Op 
hetzelfde concours finishten ze met slechts één spring-
fout in de 1.60m-Grand Prix. Eerder dit seizoen konden 
ze onder andere als vierde opstellen in de 1.50m-Grand 
Prix van CSI3* Redefin en als vijfde in de 1.45m-Grand 
Prix van CSI2* Opglabbeek, waarmee de patente 
Kannan-zoon zich duidelijk in the picture springt op 
tienjarige leeftijd. Als driejarige werd hij met een 8,5 
voor aanleg als springpaard en totaal van 81,5 punten 
ingeschreven bij het KWPN. Heathrows verrichting 
werd destijds met 79 punten beloond.

Nederlands kampioen
De als driejarige met 83 punten ingeschreven Highway 
M TN (Eldorado van de Zeshoek uit Zelana V PROK 
van Chellano Z, fokker Peter Verdellen) timmert onder 
Willem Greve ook hard aan de  sportieve weg. In 2019 
wonnen ze de Blom Cup voor zevenjarigen, in april dit 
jaar behaalden ze met overmacht de titel op het 
Nederlands kampioenschap in Deurne, waar de laatste 
proeven op 1.60m-niveau uitgeschreven stonden. In de 
internationale rubrieken hebben ze al op 1.55m-niveau 
bewezen te kunnen winnen. Dat deden ze voor eigen 
publiek op CSIO5* Rotterdam, en in november 2021 
werden ze al tweede in het 1.55m op CSI5* Verona. 
Afgelopen mei finishten ze als zesde na een foutloze 
ronde in het 1.55m op CSIO5* Rome en daarmee 
bouwt de Eldorado van de Zeshoek-zoon een over-
tuigende erelijst op. Met Hernandez TN, Highway M 
TN en natuurlijk de nog nader toe te lichten 
Grandorado TN heeft Team Nijhof een paar sportief 
sterke troeven in handen. Uit deze jaargang presteert 
ook de Cornet Obolensky-zoon Humberto Ask (uit Iza 
van Seven Oaks van Lazio, fokker L. Neyt) verdienste-

Onder Jens van Grunsven is de tienjarige Der Senaat 
111-zoon Heathrow inmiddels geklasseerd op 
internationaal 1.60m-niveau.
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lijk op 1.55m-niveau. Onder Yuri Mansur kwam de 
hengst al sterk voor de dag op Global Champions Tour-
wedstrijden en andere CSI5*-concoursen. Zo eindigden 
ze begin dit jaar als tweede in de 1.55m-Grand Prix van 
CSI4* Vejer de la Frontera en fi nishten ze op datzelfde 
concours als vijfde in het direct op tijd verreden 1.50m.

Teampaard
Uit de 2011-jaargang zijn meerdere hengsten doorge-
broken op 1.60m-niveau. Onlangs op het CHIO in 
Rotterdam bewees Grandorado TN (Eldorado van de 
Zeshoek uit Charmieque elite IBOP-spr sport-spr prest 
PROK van Carolus II, fokkers Dick Verhoeven en 
Marinus Rietberg) met Willem Greve zijn waarde voor 
het Nations Cup-winnende Nederlandse team. Met een 
fantastisch dubbel nulresultaat breidde de immer 
succesvolle hengst zijn palmares uit. Eerder behaalde 
wapenfeiten van Grandorado TN zijn onder meer zeges 
in de 2*-Grands Prix van Kronenberg (twee keer), zilver 
op het WK voor zevenjarige springpaarden en afgelopen 
winter een knappe derde plaats in de Rolex Grand Prix 
van CSI5* ’s-Hertogenbosch. Ook in de Nations 

Cup-wedstrijd op CSIO5* sprongen Willem Greve en 
Grandorado TN al twee feilloze rondes. Als driejarige 
behaalde deze hengst zijn dekbrevet met een score van 
85,5 punten. Een andere hoogvlieger uit deze jaargang 
is Grand Slam VDL (Cardento uit Wonder A.S. prest van 
Heartbreaker, fokker F. Kenis) onder Marlon Zanotelli. 
Al op achtjarige leeftijd sprong deze hengst, die als drie-
jarige een recordscore van 90 punten behaalde in het 
verrichtingsonderzoek, al zijn eerste 1.60m-proeven. De 
olympische hoop van de VDL Stud leverde datzelfde jaar 
al een cruciale nulrit in de Nations Cup-fi nale in 
Barcelona, eindigde als zesde in de 1.60m-Grand Prix 
van CSI5*-GCT Valkenswaard en plaatste zich al in 
meerdere andere proeven op dit niveau. 

In Italiaanse dienst
Ook elfj arige hengsten als Casago (Casall uit Larthago 
stb sport-spr pref prest van Carthago, fokker Tinus 
van de Bruggen), met Piergiorgio Bucci, en Gaspahr 
(Berlin uit Costa keur sport-spr van Tangelo van de 
Zuuthoeve, fokker C.J.P. Helderman), met Giampiero 
Garofalo, zijn succesvol op internationaal 1.60m- 

In de Grand Prix van CSI3* Geesteren 
kwamen drie negenjarige KWPN-
goedgekeurde hengsten succesvol aan 
de start, waaronder deze Kannan-zoon It’s 
Highlander VDK (hier in 2020 geportretteerd 
tijdens de Blom Cup).
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niveau. Eerstgenoemde sprong op negenjarige leef-
tijd al naar de titel op het Italiaanse senioren-
kampioenschap en vorige zomer maakten ze hun 
internationale 1.60m-debuut. In september 
 eindigden ze met een nulronde als zevende in de 
1.60m-Grand Prix van CSI5* Saint Tropez en ook 
werden ze al vierde in de 1.50/1.60m-Grand Prix van 
CSI3* Vilamoura in 2021. Na een kleine break heeft 
het duo nu alweer meerdere nulrondes op inter-
nationale concoursen gerealiseerd. Stal Hendrix’s 
Gaspahr behaalde dit jaar overwinningen in het 
1.50m van CSI3* Eindhoven en de 1.45m-Grand Prix 
van Kronenberg. Vorig jaar stonden ze al vooraan in 
de 1.45m-Grand Prix van Opglabbeek en debuteer-
den ze met één gemaakte springfout in de Rolex 
Grand Prix van Rome. In dit op 1.60m-niveau verre-
den hoofdnummer finishten ze direct in de top 10. 
Afgelopen mei schitterden Gaspahr en Giampiero in 
Eindhoven tevens op 1.55m-niveau, waarmee ze 
derden werden in de Grand Prix. Ook in Italiaanse 
dienst is Good Fellow VDL (Baloubet du Rouet uit 

Eolysca van Jalisco B, fokker Laurent Vignaud). Hij 
heeft zijn eerste 1.55m-proeven achter kiezen met 
Antonio Ciardullo en kwam met één foutje aan de 
finish in het 1.50m van CSI4* Salzburg. 
Leeftijdsgenoot Graziano (Baltic VDL uit Rienaldine 
ster prest van Great Pleasure, fokkers Henk en 
Andreas Barenkamp) is met Micky Morssinkhof 
geklasseerd op internationaal 1.55/1.60m-niveau, 
nadat hij vorig jaar op dit niveau met één springfout 
over de finish kwam in de Grand Prix van CSI3* 
Ommen. Uit deze jaargang is tevens op inter-
nationaal 1.50m-niveau geklasseerd de Zambesi-
zoon Gomez TN (uit Cilanta elite EPTM-spr PROK 
van Verdi, fokkers H.J.H. Bonenkamp en Team 
Nijhof), die met Chad Fellows presteerde en nu door 
Victoria Schumacher wordt uitgebracht.

H-jaargang
Naast Hernandez TN, Highway M TN, Heathrow en 
Humberto Ask zijn er nog meer hengsten uit deze 
jaargang die zich positief weten te onderscheiden op 

Ook Cascadello Boy RM 
(v.Cascadello) presteert met Katrin 
Eckermann reeds op hoog niveau, 

deze KWPN-goedgekeurde hengst 
springt zich ook in de Global 
Champions Tour in de kijker.
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Winnaar van de Blom Cup als zevenjarige, Nederlands 
kampioen bij de senioren en 5*-1.55m-winnaar Highway 
M TN (v.Eldorado van de Zeshoek) levert opvallende 
prestaties met Willem Greve.

minimaal 1.50m-niveau. De tienjarige 
Chapeau TN (Clearway uit Vuttion VA van 
Quintero, fokker Manfred von Allwoerden) 
wordt tegenwoordig uitgebracht door Kars 
Bonhof en sprong in Rotterdam zijn eerste 
1.55m-proef, waarin hij tot een resultaat van 
acht strafpunten kwam. Hij bleef dubbel nul 
in het tweefasen 1.50m op CSI3* Linz-
Ebelsberg en in de 1.50m-proeven van CSIO3* 
Praag en CSI3* Eindhoven kwam hij met één 
foutje over de finish. De Numero Uno-zoon 
Highlander (uit Ditty Dante C elite IBOP-spr 
prest PROK van Vingino, fokker Monique 
Lamers-Couwenberg) maakte vorig jaar 
september al zijn 1.60m-debuut en is reeds 
geklasseerd op 1.50/1.60m-niveau, nadat hij 
als achtjarige al met slechts één foutje over de 
finish kwam in de Grand Prix van CSI3* Vejer 
de la Frontera. Hij wordt inmiddels gereden 
door Heather Caristo-Williams, die hem ook 
al in 4*-Grands Prix heeft gestart. Onder 

Mathijs van Asten won de eveneens uit deze 
jaargang komende Hotspot (Hors la Loi II uit 
Hermione de la Pomme van Nabab de Rêve, 
fokker Familie Dingen) het 1.45m op CSI3* 
Oliva in 2021 en dit voorjaar eindigden ze 
dubbel foutloos als tweede in het klassieke 
1.50m op ditzelfde concours. Op dit niveau 
presteert ook High Shutterfly (Sir Shutterfly 
uit Cerasinaa elite EPTM-spr prest PROK van 
Chin Chin, fokker G.J. Kappert), gereden 
door Bart de Bruijn. Zo behoorden ze in het 
1.50m van CSI4* Opglabbeek tot de foutloze 
combinaties en maakte hij op diezelfde 
 locatie ook al zijn internationale 1.55m-  
debuut. Al met al maken KWPN-
goedgekeurde hengsten uit deze jaargangen 
sterke reclame, waarmee ze ook in de fokkerij 
hun kansen kunnen afdwingen. Want met 
hun sportprestaties en positieve verrichting 
op jonge leeftijd bewijzen ze hun natuurlijke 
aanleg als springpaard. •
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