
Met zijn enorme power, voorzichtigheid en instelling sprong de 
KWPN-goedgekeurde hengst Grandorado TN (v.Eldorado van de 
Zeshoek) met Willem Greve overtuigend naar het WK-zilver.
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De medailleoogst is wel eens groter 
geweest dan dit jaar, maar het aantal 
opvallende KWPN’ers en het aantal 

finalisten in het wereldkampioenschap gaf zeker 
geen reden tot klagen. De fokkerij wordt steeds 
internationaler en daarmee groeit ook de 
indirecte invloed van de KWPN-fokkerij.

Directe invloed
Bij de zevenjarigen was de directe invloed van 
het KWPN zichtbaar met drie paarden in de 
top 10 van de finale, aangevoerd door de 
fantastisch springende KWPN-goedgekeurde 
hengst Grandorado TN (Eldorado van de 
Zeshoek uit Charmieque elite IBOP-spr 
EPTM-spr sport-spr PROK van Carolus II). Dit 
fokproduct van Dick Verhoeven en Marinus 
Rietberg nam voor het derde jaar op rij deel 
aan de WK-finale in Lanaken en zag zijn 
voortreffelijke ritten onder mede-eigenaar 
Willem Greve beloond worden met de zilveren 
medaille. “Als ik in de laatste lijn wat meer 
risico had genomen, hadden we wellicht goud 
kunnen winnen maar als het mis gaat sla je 
jezelf voor de kop. Dus ik besloot op zeker te 
gaan, want Grandorado verdient absoluut een 
medaille. Hij heeft nog nooit een finale 

overgeslagen, zowel in Ermelo als hier in 
Lanaken”, is Willem enthousiast. “Hij pres-
teert hier keer op keer. Net als zijn vader is 
het een hengst die alles kan, hij heeft alleen 

 WK Jonge Springpaarden

Prachtig zilver voor 
GrandoradoTN
Net als de kwaliteit van de paarden, blijft het WK Jonge Springpaarden op domein 
Zangersheide zich ieder jaar weer verbeteren. Het KWPN deed in de breedte goede zaken in 
deze kampioenschappen, wat zich onder meer vertaalde in de prachtige zilveren medaille voor 
de KWPN-goedgekeurde hengst Grandorado TN onder vakman Willem Greve.

Tekst: JENNEKE SMIT —   Beeld: DIRK CAREMANS

Voor de aanwezige 
fokkers lagen 
aantrekkelijke 
fokkerspremies klaar en 
daar profiteerden de 
trotse KWPN-fokkers 
Marius Rietberg en Dick 
Verhoeven, als fokkers 
van Grandorado TN, van.

49IDS17 — 28 september 2018



wat vertrouwen nodig. De eerste twee jaar 
vond hij het hier in de finale op het hoofd-
terrein best spannend. Hij is eerder wat 
schuchter dan brutaal. Dat ging hem nu veel 
makkelijker af. Hoe meer hij springt, hoe 
beter hij wordt.” 

Grote sport
Willem Greve heeft de hengst samen met Team 
Nijhof en dat geeft veel vertrouwen voor de 
toekomst. “We hebben in het begin afgesproken 
dat we hem zouden aanhouden voor de sport 
wanneer blijkt dat hij een goede vererver is. Dat 
heeft familie Nijhof destijds ook met Verdi zo 
gedaan. Dat is een absoluut icoon, dus ik kan 
alleen maar hopen dat Grandorado net zo ver 
komt, maar qua fokkerij lijkt het gelukkig tot nu 
toe ook heel goed. Ik heb zelf een paar tweejarige 
merries en die springen echt abnormaal. En laatst 
hebben we een groep van 20 hengsten bij Nijhof 
laten springen en dat ziet er echt heel goed uit. 
Maar dat kan ook haast niet anders, want 
Grandorado is zelf een natuurtalent en hij is top 
gefokt, dus dan zou het heel gek zijn als daar 
geen springpaarden van komen.” Voor fokkers 

EDINBURGH VIJFDE IN SIRES OF THE WORLD
De KWPN-goedgekeurde hengst 
Edinburgh (Vleut uit Olympic Queen 
keur sport-spr prest van Darco, 
fokkers G. Lindeboom en E.J. 
Meijer uit Dalfsen) heeft met 
Kristian Houwen goede zaken 
gedaan in de Sires of the 
World-competitie. In de openings-
proef (1.40m) eindigden ze foutloos 
als tiende, en in de beslissende 
wedstrijd op 1.50m-niveau 
sprongen ze opnieuw zonder 
fouten naar de vijfde plaats. Als 
een van de jongste hengsten in 
deze ‘Stallion Grand Prix’ gaf de 
patente hengst daarmee zijn 
visitekaartje af. Ook de winnaar 
van 2016 behoorde nu opnieuw tot 
de beste paarden in de Sires of the 
World-competitie. Onder Dayro 
Arroyave sprong de KWPN-goed-
gekeurde Casall-zoon Alicante (uit 
Texas M stb prest van Indoctro, 
fokker R. uit Barsingerhorn) zonder 
springfouten naar de zesde plaats. 
In de openingsproef op donderdag 
snelde hij al naar de tweede 
plaats.

Eén spijtig foutje betekende het verschil voor goud en de nu vierde plaats voor de Zirocco 
Blue VDL-dochter Gaesbekers Glamour Girl onder Charlotte Bettendorf.
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Moonlight II van Caletto I, fokker Stoeterij 
Gaesbeek uit Ruinen) onder Charlotte Betten-
dorf als beste zevenjarige richting de finale, 
waarin alle 39 paarden weer op nul begonnen. 
Opnieuw sprong de in 2016 via de Dutch Sport 
Horse Sales aan huidig eigenaar François 
Mathy verkochte merrie een loepzuivere nulrit. 
Als allerlaatste starter in de barrage tikte het 
razendsnelle duo hun eerste balk uit de lepels 
in dit kampioenschap, en dat betekende het 
verschil tussen goud en de vierde plaats. “Vorig 
jaar nam ze hier bij de zesjarigen deel met haar 
vorige ruiter Senne Thomas en hij heeft me de 
nodige tips gegeven over hoe ik haar het beste 
kan rijden. Glamour Girl is best een beetje 
speciaal, maar dat is vaak zo bij hele kwaliteits-
volle paarden. Ze is een enorme vechter en ze 
heeft een hele goede mentaliteit. En zoals ze 
hier vandaag heeft laten zien in het 1.45m, 
heeft ze ook nog eens veel vermogen. Ik denk 
dat ze nog heel ver kan komen en hoop dat ik 
haar nog een tijd mag rijden!”, reageert haar 
amazone. Met zijn tweede troef in de barrage 
van de WK-finale, eindigde Willem Greve als 
negende. Ook dit is een nakomeling van 
keurhengst Zirocco Blue VDL. Met deze Gogo 
(stb.naam Gogo Karla V sport-spr, uit Bokarla 
V elite EPTM-spr PROK van Indoctro, fokker 
H. Veenstra uit Feerwerd) won hij vorige 
maand de Blom Cup. “Op deze merrie ben ik 

Marius Rietberg en Dick 
Verhoeven was het WK 
ook een heel mooi 
hoogtepunt. “Het was 
weer spannend en wat 
sprong Grandorado 
grandioos! In de eerste 
ronde deed hij alles met 
zoveel gemak, en daardoor 
kregen we toch wel een 
beetje hoop op een 
podiumplaats”, reageert 

Verhoeven. “En behalve dat hij heel goed springt, 
is het ook nog eens een hengst met veel uitstra-
ling. En dat lijkt hij ook te vererven, want ik heb 
er zelf zes nakomelingen van en heb er dit jaar 
ook weer bij gedekt. Stuk voor stuk paarden met 
veel power die veel uitstraling hebben”, vertelt 
zijn compagnon Marius Rietberg. “We doen al 
zo’n 25 jaar de fokkerij samen en worden daarbij 
geadviseerd door mijn zoon Erwin en Dick’s 
dochter Lia. We hebben meerdere paarden 
samen, maar zo’n paard als Grandorado zal wel 
eenmalig zijn”, lacht Marius, met de fokkers-
premie stevig onder de arm gedrukt. 

Twee keer Zirocco Blue VDL 
Na de twee kwalificatiewedstrijden op donder-
dag en vrijdag, ging de Zirocco Blue VDL-doch-
ter Gaesbekers Glamour Girl (sport-spr uit 

Willem Greve
 “ Ik hoop dat Grando-

rado net zover komt 
als Verdi, dat is een 
absoluut icoon.”

De tweede Zirocco Blue 
VDL-dochter in de top 10 
van het WK voor 
zevenjarigen is de Blom 
Cup-winnares Gogo Karla 
V, waarmee Willem Greve 
als negende eindigde.



ook heel trots. We bleven niet foutloos in de 
barrage, maar ze heeft een topmentaliteit. Ze 
is wel wat delicaat, dus dan helpt het niet dat 
ik snel van het ene paard op de andere moet. 
Bij het binnenrijden voelde ze daarom meteen 

al wat hectisch, maar 
ik wilde het evengoed 
proberen. Gogo is 
een hele kwaliteits-
volle merrie en ze 
heeft zich fantastisch 
ontwikkeld dit jaar. 
Dat hadden we begin 
dit jaar toen we haar 

kochten niet kunnen voorspellen.” Christian 
Ahlmann pakte met Solid Gold Z (v.Stakkato 
Gold) de gouden medaille.

‘An amazing mare’ 
Bij de zesjarigen deed Matthew Sampson 
goede zaken met de competitieve Spartacus-
dochter Happy-Fomia (stb PROK sport-spr 
Spartacus uit Belle-Fomia elite IBOP-spr 
PROK van Verdi, fokker M.M. Hooijmans uit 
Schijndel). Op de eerste dag werden ze al 
vierde van de 273 deelnemers, en in de finale 
eindigden ze als snelste vierfouter op de 
zevende plaats. “Ik kocht haar een jaar 
geleden, toen was ze nog behoorlijk groen. Ik 
was direct van haar gecharmeerd, en ook hoe 
ze gefokt is vond ik interessant met de 
hengsten Spartacus en Verdi”, vertelt eigenaar 
Harry Whall, die haar aanvankelijk eerst zelf 
onder zijn hoede nam. Sinds enkele maanden 
vormt Sampson een combinatie met de 
merrie, en niet zonder succes. “Ze is echt 
‘amazing’. In het Britse kampioenschap 
eindigden we als tweede en daarna won ze in 
Hickstead nog een proef voor zesjarigen. De 
afgelopen drie maanden heeft ze hooguit 
tweemaal een foutje gemaakt. Happy-Fomia is 
een briljante merrie, het stond hier vandaag 
echt hoog maar ze pakte geweldig aan. Nu 
krijgt ze een tijdje vakantie en hopelijk 
kunnen we volgend jaar opnieuw mooie 
resultaten behalen”, is haar ruiter enthousi-
ast. Ook de Numero Uno-dochter H.V.R. 

Willem Greve:
 “ Gogo is een kwaliteits-

volle merrie met een 
topmentaliteit.”

KWPN-HENGSTEN MET MEERDERE 
FINALISTEN
Diverse KWPN-goedgekeurde hengsten hadden meerdere nakomelingen meelopen 
in de finales van de wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden:
 Numero Uno (3)
 Zirocco Blue VDL (2)
 Eldorado van de Zeshoek (2)
 Ustinov (2)
 Quasimodo van de Molendreef (2)

De Spartacus-dochter 
Happy-Fomia kende met 
Matthew Sampson al een 
sterk seizoen. Op het WK 
voor de zesjarigen pakten 
ze de zevende plaats. 
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springfout behoorde ook Oak Grove’s I’m the 
One (stb.naam I’m Special Gold CB, I’m Special 
de Muze uit Amy-Gold ster IBOP-spr PROK 
van Lupicor, fokker Familie Breukink uit 
Doesburg) tot de prijswinnaars. Het volledige 
podium werd ingenomen door Ierse ruiters, 
aangevoerd door Richard Howley met Upper-
court Cappucino (v.Pacino). 

Tweede in troostfinale
Alle paarden die zich niet hadden geplaatst, 
konden op zaterdag deelnemen aan de troost-
finales. Bij de vijfjarigen mogen traditiege-
trouw alleen de paarden naar de finale die na 
twee dagen nog op nul strafpunten staan. En 
een foutje, dat kan zelfs de beste overkomen in 
deze sport. Bijna altijd springt de KWPN-goed-
gekeurde hengst Ipsthar (Denzel van ’t 
Meulenhof uit Vestha stb prest van Farmer, 
fokker J. Moerings uit Oud Gastel) onder Bas 
Moerings foutloos, maar in het tweede WK-
onderdeel lukte dat nét niet. Daarmee plaatste de 
hengstencompetitie- en Blom Cup-winnaar zich 
voor de troostfinale, waarin ze wederom sterk 
voor de dag kwamen. In deze kleine finale liet de 
vlugge en zeer voorzichtige hengst weer zien 
waar hij zo goed in is: snel en foutloos springen. 
Dit leverde het duo een tweede plaats op. •

Halfweg’s Hope (elite EPTM-spr PROK uit Bâm 
Bâm elite sport-spr D-OC van Cassini II, fokker 
H.J. Bouwman uit IJhorst) wist met Alex Gill 
door te dringen tot de sterk bezette barrage, 
waarin ze als 15e finishten. Het goud ging naar 
de Echo van ’t Spieveld-nakomeling Mystic van 
’t Hoogeinde onder de Belg Jeroen de Winter.

Vier keer foutloos
Ook bij de vijfjarigen was het genieten van de 
sport. Met niet minder dan 24 deelnemers in 
de barrage, moest er flink gas gegeven worden. 
De keer op keer foutloos springende KWPN-
goedgekeurde Irvington VDL (Dallas VDL uit 
Tanagra M stb prest van Quick Star, fokker 
J.W.M. Veltmaat uit Lemelerveld) van VDL 
Stud, sprong onder Marcel de Boer’s stalruiter 
Alex David Gill naar de negende positie. De 
inmiddels gecastreerde Dallas VDL-zoon 
maakte een goede indruk met zijn wendbaar- 
en voorzichtigheid. Als eerste starter in de 
barrage deed Rob Heijligers gelijk een goede 
poging dankzij een mooie nulrit met de 
bloedgemaakte Baloubet du Rouet-zoon It’s 
Young Baloubet R.T. (uit United van Cassini I, 
fokker Reinder Tel uit Drogeham). Hun tijd 
bleek uiteindelijk goed voor de elfde plaats. 
Met één van de snelste ritten, maar helaas een 

De inmiddels geruinde 
KWPN-goedgekeurde 
Irvington VDL (v.Dallas) 
sprong met Alex David 
Gill keer op keer foutloos 
op het WK en eindigde in 
de finale als negende.
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