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Nieuwe jas past Zwolle perfect
ZWOLLE – Initiatiefnemer
Teus van den Brink blikt voor
aanvang van de Grote Prijs op
zondag alvast met een grote
grijns terug op Jumping
Zwolle. Zeven jaar na de laatste editie werd het concours in
de IJsselhallen weer nieuw
leven ingeblazen door de
springpaardenhandelaar uit
Nijkerkerveen. En met louter
positieve reacties kijkt men al
vooruit naar de volgende editie. “Die gaat er komen. Zonder twijfel”, klinkt het overtuigend.
door Chris de Heer

“Nadat Drachten wegviel ben ik
samen met Emmy Poppelaars in
het gat gesprongen. Toen Jonny
Roelofsen daarvan hoorde, sprong
hij ook eigenlijk meteen op de kar.
En in Jeroen Dubbeldam kreeg
Jumping Zwolle een geweldige
ambassadeur. Met zijn allen zijn
we vanaf dat moment in maart heel
hard aan het werk gegaan. We wilden een kwalitatief topconcours
neerzetten. Waarvan deelnemers
en toeschouwers bij aankomst zeggen; is dit Zwolle?!”

• Poll: Stewards moeten eerder in
kunnen grijpen op voorterrein
• Volg het laatste paardensportnieuws

Harry Belafonte wordt
schoolmaster
BIDDINGHUIZEN – Alice Naber-Lozeman
heeft aangekondigd dat ze ACSI Harry Belafonte niet langer uitbrengt. De vijftienjarige zoon van Heraldik xx, die zijn kracht
in de cross country heeft liggen, wordt de
schoolmaster van young rider Thierry
Reine.
Naber-Lozeman reed Harry Belafonte eerder dit jaar op de Wereldruiterspelen in
Tryon en twee jaar geleden werd de combinatie Nederlands kampioen.
“ACSI Harry Belafonte, dank je wel voor
alles wat je de afgelopen zeven jaar voor
mij hebt gedaan”, schrijft de amazone op
Facebook. “Het was niet altijd makkelijk,
maar dankzij jou heb ik in Pau een foutloze vier sterren gereden binnen de tijd.
Tweemaal Aken, snel en foutloos, het EK
in Strzegom uitgereden en afgelopen
zomer het WK in Tryon. Ik zal alle fijne
crossen nooit vergeten, je bracht me veilig
naar de overkant!”

Jorinde Verwimp voorlopig
uitgeschakeld

Veel te regelen
Met een perfecte piste, buitenstallen, een dynamische vip-trubine en een groot voorterrein
weet men in Zwolle aan de kwalitatief hoge verwachtingen te
voldoen. “Het begint met de
datum en de aanvraag bij de
FEI. En vanaf die goedkeuring
moet er zoveel geregeld worden.
Je mag gerust weten dat ik me
weleens afgevraagd heb wat we
ons op de hals gehaald hadden.

Nu op onze site...

Zowel op zaterdag- als zondagavond domineerde de Duitse Marcus Ehning. Op zondag zegevierde hij met Firth of Lorne (v.
For Pleasure) in de afsluitende Grote Prijs van Jumping Zwolle. FOTO DIGISHOTS

Toen ik hier woensdag aankwam
en het allemaal overzag werd ik
wel even stil. Het is precies geworden zoals we voor ogen hadden. Als je dan de reacties hoort
van de ruiters, eigenaren, toeschouwers en sponsoren... Dat
geeft een enorme motivatie om

er volgend jaar weer volledig
voor te gaan.”

Ehning heerst
Sportief was er veel te beleven en
dé man in vorm was Marcus
Ehning, die meerdere overwinningen greep. Met Firth of Lorne (v.

For Pleasure) sloot hij het concours in stijl af, door de Grote Prijs
op zondag in winst om te zetten.
Verderop in deze krant geef
Ehning een kijkje in zijn keuken
en vertelt hij over zijn manier van
trainen en omgaan met de paarden.

»Lees verder op: pag. 3 en 5

Gemoederen lopen hoog op binnen KVTH-bestuur
MAREN-KESSEL − Een machtsstrijd, ontevredenheid en ook
het coupeerverbod spelen een rol bij een bestuurscrisis waarin de
KVTH momenteel is verwikkeld. Na voorzitter Henk van der Pols
hebben begin deze maand vanuit de Haflingers ook vicevoorzitter
Arie van Heeswijk en Jos Nijland vanuit het Dagelijks Bestuur
(DB) de handdoek in de ring gegooid.

Dé spoedopleider van Nederland
ƂBE in 1 dag
ƂC in 7 of 10 dagen
ƂCode 95 in 2,5 dag
www.verkeersschoolblom.nl | T 076 501 55 35

door Jacquelien van Tartwijk

Afgelopen week was er een Hoofd
Bestuurs-vergadering waar de gemoederen hoog opliepen. Het vertrouwen in het nog zittende Dagelijks Bestuur werd opgezegd, maar
volgens waarnemend voorzitter
Mart Weststrate ook weer teruggedraaid. Weststrate geeft tevens te
kennen dat de KVTH begin november een officieel standpunt
gaat innemen inzake het coupeerverbod: “Alle paarden die na 1 december 2016 zijn gecoupeerd worden niet meer toegelaten tot onze

keuringen van de KVTH”, meldt
hij.

Veulens zonder staart
Volgens de twee opgestapte Haflingerfokkers had dit standpunt er
veel en veel eerder moeten komen.
Op de Centrale Keuring van Oost
werden afgelopen weekend meerdere veulens zonder staart, voorzien van een medisch attest gepresenteerd. Ook dat hield de
gemoederen flink bezig.

»Lees verder: op pag. 19

HEIST OP DEN BERG – Vorige week donderdag kwam Jorinde Verwimp ongelukkig
ten val met een paard van een lesklant en
raakte daarbij buiten bewustzijn. Het
duurde tot middernacht voor de amazone
weer uit haar coma kwam. De Belgische
dressuuramazone is vanwege bloedingen
in haar hersenen enkele weken uitgeschakeld. Op Facebook legt de Vlaamse dressuuramazone uit dat het paard over zijn
eigen benen viel waarbij de amazone
onder hem belandde. “Ik baal hier enorm
van, maar het is het best voor mijn herstel.
Het had allemaal veel erger kunnen zijn
dus al bij al heb ik geluk gehad. Tegen Mechelen ben ik weer helemaal klaar om te
knallen!”

Van der Peijl hoopt op
meedenkende stamboeken
OENE – Op de stal van Alexandra van der
Peijl is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld. Van der Peijl
laat in een reactie weten zelf de stal op
slot te doen en er alles aan te doen om
de zieke paarden weer gezond te krijgen
en de rest gezond te houden.
Alexandra van der Peijl was er snel bij,
dankzij regelmatig temperaturen van de
paarden. “Afgelopen maandag was er
sprake van een koortspiek, geen van de
paarden was verkouden of had dikke
benen.” Maar een paar dagen later vertoonden enkele paarden toch atactische
bewegingen. Een spoedtest op vrijdag
wees uit dat het om de neurologische
vorm van rhinopneumonie ging.
Op de trainingsstal worden hengsten en
merries voorbereid op keuringen en aanlegtesten. Van der Peijl hoopt op “medewerking van de stamboeken” om tot oplossingen te komen zodra de paarden
weer beter zijn.

OPINIE
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COLUMN
Zakdoekje leggen
WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome)
is nu ongeveer een half jaar een bekende
aandoening in de Europese warmbloedpaardenfokkerij. Hoewel er nu even de tijd
is geweest om alles in te laten dalen en
rustig beleid te vormen, blijven hengstenhouders, stamboeken er krampachtig
mee om gaan. En als gevolg daarvan fokkers en toekomstige paardenbezitters ook.
Neem nu bijvoorbeeld Landgestüt Celle,
een Duits staatsbedrijf dat pas een paar
weken geleden de WFFS-dragers bekend
maakte. Of nouja, bekend maakte… Het
was een soort zakdoekje leggen, niemand zeggen. Via een speurtocht langs
alle individuele hengstenpagina’s op de
website kon de geïnteresseerde achterhalen welke hengsten dragers zijn van
WFFS.
Of het KWPN dat hengsten niet voorafgaand aan de tweede bezichtiging laat
testen en daarmee verzuimt om potentiële kopers van fokdieren (!) op het verkoopplatform Den Bosch in te lichten. De
KSS-hengsten worden ‘misschien’ getest,
daar is het KWPN nog niet uit.
Of Paul Schockemöhle en Gestüt Sprehe,
twee Duitse topstations die tot op heden
nog steeds niet bekend hebben gemaakt
welke hengsten dragers zijn van WFFS.
Stamboeken en hengstenhouders spelen
zelf een belangrijke rol in het normaliseren
van dit gendefect, waarschijnlijk één van
meerdere (nu nog onbekende) defecten
in de warmbloedpaardenfokkerij. Zolang
hengstenhouders geheimzinnig blijven
doen vanwege de (terechte) vrees voor
het mislopen van omzet en stamboeken
dat faciliteren, zal WFFS iets blijven waarop
kopers (vaak onterecht) terughoudend
reageren.
In werkelijkheid is WFFS niet veel meer
dan een kostenpost van een paar tientjes.
Dat is namelijk het bedrag dat een test
kost. Door hengst en merrie te testen en
dragercombinaties te voorkomen is er
geen risico op de aandoening. Stamboeken en hengstenhouders kunnen er zelf
voor zorgen dat WFFS als zodanig beschouwd wordt, door er open mee om te
gaan en er niks spannenders van te
maken dan het is.
Voorlopig werken stamboeken en hengstenhouders zelf in de hand dat WFFS gezien wordt als iets dat moet worden gemeden als een ziekte. Ik ken fokkers die
niet van hun WFFS-veulen afkomen
omdat onwetenden denken dat ze een
veulen met cholera in huis halen.
Als dat nog steeds het geval is, dan lijkt
het mij zinvol om in te zetten op educatie
(en dus ook op transparantie), in plaats
van geheimzinnig te doen of driehonderd
keer te zeggen dat het een opgeblazen
verhaal is en dat de kwaliteit van een
paard belangrijker is.
Het ís er (en als Bairactar – zie pagina 13
– daadwerkelijk de oorsprong is, is het
overal), het is bekend en daarmee geldt:
als je iets kúnt weten, moet je het ook
wíllen weten.
Rick Helmink, freelance medewerker
rick_helmink@hotmail.com

Van: Paardenkrant-Horses.nl
Aan: Emmelie Scholtens, Koosje Mulders, Har van de Venne
Emmelie Scholtens, internationaal Grand
Prix-dressuuramazone.

Opnieuw heeft de Duitse omroep WDR een reportage gemaakt over
niet-paardvriendelijk losrijden op CHIO Aken. Wéér komt de paardensport op deze manier slecht in het nieuws. Er is maar één oplossing:
de regels voor het losrijden en de bevoegdheden van de stewards dusdanig aanpassen dat dit soort filmpjes niet meer gemaakt kan worden.
Van: Emmelie
Het is jammer dat zo’n Duitse website dit soort beelden naar buiten
brengt. Daarnaast vind ik het spijtig
dat zo’n bericht met name op
Horses.nl wordt gepubliceerd en
ook wordt gedeeld. Ze hadden dat
ook niet kunnen doen. Ik vind het
persoonlijk een erg op sensatie belust filmpje met het nodige knip- en
plakwerk. Ik heb de filmpjes gezien. Sommige beelden waren heftiger dan andere. Daar zat veel verschil tussen. Ik kwam er zelf ook in
voor. Ik voel me niet erg aangesproken, aangezien ik netjes en rustig
aan het losrijden was. Degenen die
er wat minder goed in voorkomen
zullen zich daar al genoeg aangesproken over voelen. Van mij mag
er publiek aanwezig zijn bij het losrijden. Ik vind dat een professionele
ruiter zich ervan bewust moet zijn
hoe hij of zij aan het losrijden is. Ik
weet dat je je paard aan de hulpen

moet hebben om een Grand Prixproef te kunnen rijden, maar dat
kan natuurlijk op meerdere manieren. Het is goed als stewards meer
ingrijpen bij het losrijden als er niet
netjes en paardvriendelijk wordt
gereden en als deze manier van rijden geen incident is. Daarnaast kun
je van elke ruiter een slecht moment filmen. Vaak worden alleen
die momenten getoond en niet de
mooie stukken van daarvoor en
daarna.
Van: Koosje
Dit is een ontzettend ingewikkelde
kwestie. Ik vind absoluut dat sommige dingen die te zien zijn niet
door de beugel kunnen en dat journalisten daar kritisch op mogen zijn.
Gelukkig was er daarentegen ook
veel mooie sport te zien in Aken.
Als de regels en bevoegdheden aanpassen betekent dat stewards in
paard-onvriendelijke situaties stren-

Koosje Mulders, journalist en Subtopamazone.

Har van de Venne, chiefsteward, onder
meer op CHIO Aken.

ger mogen optreden, juich ik dat alleen maar toe. Maar dat levert niet
direct op dat deze filmpjes niet meer
gemaakt kunnen worden. Zo zwartwit is het helaas niet. Dit is bijna paparazzi-journalistiek te noemen met
weinig sprake van hoor en wederhoor. Dat is nooit helemaal tegen te
houden, omdat er altijd ongelukkige
momenten te vinden zullen zijn om
achter elkaar te plakken. Dat het dan
soms uit zijn verband wordt getrokken, ziet het grote publiek niet en
dat vormt een bedreiging voor de
gehele paardensport. Dressuur ligt
momenteel onder een vergrootglas,
maar de transparantie moet wel blijven. In de reportage is te zien dat iemand probeert tegen te gaan dat er
gefilmd wordt en zelfs de cameraman bedreigt. Daarmee geeft degene juist het idee dat er iets te verbergen valt en maakt hij de sensatie
alleen maar groter. Misschien ligt de
oplossing meer in de positieve communicatie vanuit de bonden als tegengeluid.

uitvoering na ons ingrijpen moet
worden verbeterd. De ruiters zouden de opmerkingen van de stewards serieuzer moeten nemen en
in hun totale voorbereiding mee
moeten nemen. Daarbij zouden we
ook moeten voorkomen dat de publiciteit die om CHIO Aken heen
hangt op een faire manier naar buiten komt. Ik ben bij deze hele affaire betrokken geweest. Ik weet
precies hoe het daar is gelopen. We
hebben daar wel degelijk ons best
gedaan en ingegrepen. Vorige week
heb ik de reportage op het nieuws
gezien. Het is niet fair dat ze daar
zeggen dat de stewards niet hebben
opgetreden. Dat is niet waar. Ze
hebben in deze reportage momentopnamen laten zien. Het stewardteam heeft wel degelijk opgetreden
en er zijn ook sancties uitgedeeld
aan ruiters die het niet goed hebben
gedaan. Als we ergens mee bezig
zijn geweest, dan is het dit gedeelte
van de sport. En dat is zeer belangrijk. Ik kan alleen niet bepalen of de
momentopnamen uit de reportage
voor ons optreden hebben plaatsgevonden of erna, stewards houden
alles zo veel mogelijk in de gaten.

Van: Har
Nee, er hoeft niet kritischer naar
ons werk te worden gekeken. De

Deze week het meest bekeken op Horses.nl
• WDR maakt opnieuw reportage over niet-paardvriendelijk
losrijden in Aken
• Boer Marnix op Zuidlaardermarkt gespot met vrouw
• Ger Visser en familie opgepakt door FIOD
• Neurologische vorm van Rhinopneumonie vastgesteld op Stal
Alexandra van der Peijl
• Meisje (1) op eigen erf overreden door vader met trailer
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KWPN moet WFFS-test vóór deelname aan hengstenkeuring verplicht stellen.

EENS

ONEENS

46%

54%

REAGEER VIA HORSES.NL
Het KWPN doet de komende
hengstenselectie nog niks met de
WFFS-status van toekomstige dekhengsten. De status moet voor aanlevering voor het verrichtingsonderzoek bekend zijn en daar blijft het bij. Kortom: van de voortschrijdende aanpak in het begin is nu nog maar weinig over,
terwijl WFFS (zeker commercieel) wel degelijk een probleem is.
Moet het KWPN een WFFS-test vóór deelname aan de hengstenkeuring verplicht stellen? Het grootste deel van de bezoekers van
Horses.nl, namelijk 54%, vindt het niet nodig de test te verplichten.
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SPRINGEN

Wiersinga lid van endurance-commissie
LAUSANNE – Chef d’equipe Pieter Wiersinga maakt deel uit van een FEI-commissie die de toekomst van de
endurance-sport veilig moet stellen. De
sport ligt andermaal onder hevig vuur
na het faliekant mislukte WK in Tryon,
waar de wedstrijd in chaos verzandde
en moest worden afgebroken omdat
de vochtige hitte het welzijn van de
paarden bedreigde. De nieuwe commissie wordt voorgezeten door de
Britse endurance-dierenarts Sarah
Coombs.
“We moeten de discipline terugbrengen naar de principes van de FEI waar
het welzijn van het paard en het vakmanschap prevaleren”, zei FEI-president Ingmar De Vos. “De tijdelijke
commissie zal de discipline grondig
herzien, met de nadruk op het paard
en de samenwerking tussen paard en
mens.”
“Wat we nodig hebben zijn regels die
meer nadruk leggen op het volbrengen van een race, dan op de mentaliteit ‘ten koste van alles winnen’ die de
sport steeds meer bedreigt”, stelt De
Vos.
De tijdelijke commissie moet al op het
FEI Sports Forum 2019 een plan aan
de afgevaardigden voorleggen.

Jung geblesseerd, Sam
met pensioen
LE LION D’ANGER – Michael Jung heeft
zaterdag in de cross in Le Lion zijn arm
en schouder gebroken. De Duitse topruiter kwam ten val met Choclat (v.
Contendro). Jung meldt dat zijn paard
niks mankeert.
“Het zijn gelukkig mooie breuken, dus
een operatie lijkt nu niet nodig en hopelijk geneest alles vanzelf”, aldus
Jung. “Nu moet ik geduldig zijn en afwachten, maar dat zijn niet mijn sterkste punten.”
Even tevoren moest Jung besluiten om
zijn Olympische held La Biosthetique
Sam iets eerder dan gepland met pensioen te sturen. Michael Jung won met
de 18-jarige Sam twee keer goud op
de Olympische Spelen van 2012 in
Londen en individueel goud op de
Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.
Nog voor hij zijn blessures in Le Lion
opliep, meldde Jung zijn routinier af
voor het CCI4* in Pau. Eerder kon Sam
vanwege een afgetrapt ijzer niet deelnemen in Aken. “Sam doet het goed,
hij is fit en wordt elke dag gereden.
Maar de problemen met de hoeven
hebben meer tijd gekost dan we
dachten”, aldus Jung.

Harley vd Bisschop
naar Bertram Allen
MEEUWEN-GRUITRODE – Nicola Philippaerts heeft afscheid moeten nemen
van Harley van den Bisschop. De zoon
van Dulf van den Bisschop, fokproduct
van Tom De Craene, vervolgt zijn weg
onder de Ierse topruiter Bertram Allen.
Harley was op de Wereldruiterspelen
minder gelukkig, maar vervulde aansluitend in de Nations Cup-finale in
Barcelona een sleutelrol voor het winnende Belgische team.
Philippaerts kreeg Harley van den Bisschop op zevenjarige leeftijd onder het
zadel. Ze wonnen onder meer de Global Champions Tour in Cascais.
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Jonge Porter zit ervaren Ehning op de hielen
Stal Dubbeldam nadrukkelijk aanwezig op Jumping Zwolle
»Vervolg van voorpagina

“Ik heb eigenlijk
mijn zinnen op
de Grote Prijs
gezet”, zei Wilton
Porter na zijn
winst in de Small
Tour-finale. Zover
kwam het niet,
maar met een
tweede plek in
de GP zat de ruiter met Caletto
Cabana er dicht
bij. FOTO WWW.ARND.NL

ZWOLLE − Na zijn overwinning in de Small Tour-finale op Jumping Zwolle met Delinquent JX (v. Darco) liet Wilton Porter het
al optekenen. “Ik heb eigenlijk mijn zinnen op de Grote Prijs
gezet.” De concurrentie was dus gewaarschuwd. En met zijn
tweede plek op 0,16 seconden van een ontketende Marcus
Ehning/Firth of Lorne (v. For Pleasure) zette hij zijn woorden in
ieder geval kracht bij.
door Chris de Heer

“Marcus Ehning is een meer ervaren legende dan ik ben”, lacht Wilton Porter na zijn tweede plek. “Ik
mag hopen dat ik op een dag net zo
succesvol ben als hij. Als ik de
Grote Prijs wilde pakken moest het
nu gebeuren. Caletto Cabana voelt
beter dan ooit. Alles valt op zijn
plek. Samen met Jeroen Dubbeldam hebben we een plan uitgestippeld voor de barrage. Zijn tip was
om de wendingen zo kort mogelijk
te houden. In de wending rechtsom
naar de donkere oxer voor het publiek moest ik een galopsprong
meer maken. Dan ben je gezien.
Ondanks dat ik naar de laatste een
heel voorwaartse afstand kreeg.”

Goed uitgepakt
Opvallend detail was de strijdlust
van Stal de Sjiem op Jumping
Zwolle. Zowel Jeroen Dubbeldam,
Annelies Vorsselmans als Lucas en

Wilton Porter schreven diverse rubrieken op hun naam of stonden opgesteld in de prijsuitreiking.
“Jeroen heeft als ambassadeur veel
energie in het concours gestoken.
Dat heeft zich wel op ons gereflecteerd. We wilden het voor hem en
zijn sponsor Roelofsen Horsetrucks
zo graag goed doen. Geweldig dat
het zo uitpakt.”

Klaar voor
Komend indoorseizoen hoopt Porter met Caletto Cabana stappen te
maken. In de Wereldbekercyclus
wel te verstaan. “We zijn vorige
week naar de Wereldbekerkwalificatiewedstrijd in Oslo geweest.
Mijn eerste Wereldbeker ooit. We
kregen één fout maar ik heb daar
wel een heel goed gevoel aan overgehouden. Dit seizoen is het doel
om me voor de finale te kwalificeren. Het gaat moeilijk worden om
genoeg uitnodigingen te krijgen.
Maar we gaan het in ieder geval

proberen. Ik ben nu zo’n goed team
met Caletto. Voor mijn gevoel zijn
we er klaar voor.”

Op de plek
Om daar tot slot nog een kleine terugblik aan toe te voegen. “Drie
jaar geleden kwamen we bij Jeroen
Dubbeldam terecht. Een legende
in onze sport. Zowel ik als mijn
broer waren competitieve ruiters.

Maar geen echt complete ‘horseman’. Hij is een genie en heeft ons
zoveel bijgeleerd. De voorbereiding naar een concours. Een lange
termijn planning maken. Hij stippelt alles uit. En heeft natuurlijk
bewezen dat hij als geen ander
naar een hoogtepunt toe kan werken. Zowel ik als mijn broer voelen ons hier helemaal op onze
plek.”

Gudrun Patteet: ‘Dit is één van mijn mooiste overwinningen’
HELSINKI − Dat Sea Coast Pebbles Z (v. Picasso Z) één van de
snelste paarden ter wereld is bleek vorig jaar al in Knokke. Daar
won Gudrun Patteet de vijfsterren Grote Prijs met hem. “Tot
zondag mijn mooiste zege ooit”, zegt de Wase-amazone die in Helsinki met diezelfde Pebbles haar eerste Wereldbekerkwalificatiewedstrijd won. “Onvergetelijk. Samen met Knokke de mooiste.”
door Koen Cromheecke

Patteet kreeg samen met enkele andere Belgen al haar kans in Oslo,
maar schraapte daar niet meer dan
één puntje weg. “Ik kreeg er een
pechfout. In Helsinki liep het allemaal wel goed. Ik mocht als voorlaatste de barrage in. Een barrage
met allemaal wereldtoppers en dan
weet je dat het snel gaat. Maar als

Uitslagen
Wereldbeker Helsinki CSI-W 5*, zondag 21 oktober
1 Gudrun Patteet, Bel, Sea Coast Pebbles
(v. Picasso Z) 0/0-39,30; 2 Hans-Dieter
Dreher, Dui, Embassy (v. Escudo I) 0/039,47; 3 Peder Fredricsson, Zwe, Hanson WL (v. Hiphop) 0/0-39,51; 4 Philip
Weishaupt, Dui, Asathir (v. Diamant de
Semilly) 0/0-39,86; 5 Steve Guerdat,
Zwi, Hannah (v. Dulf vd Bisschop) 0/040,10; 6 Christian Ahlmann, Dui, Clintrexo Z (v. Clintissimo) 0/0-40,43; 7
Christophe Vanderhasselt, Bel, Identity
Vitseroel (v. Air Jordan Z) 0/0-40,46; 8
Olivier Robert, Fra, Tempo de Paban (v.
Jarnac) 0/0-40,70

“Het zou dom
zijn om van die
Wereldbekerfinale nu geen
doel te maken”,
zegt Gudrun Patteet nadat ze
met Sea Coast
Pebbles de Wereldbekerkwalificatiewedstrijd in
Helsinki op haar
naam schreef.

Pebbles z’n dagje heeft….” Steve
Guerdat en Hannah (v. Dulf van
den Bisschop) waren de eersten om
een snelle tijd te klokken. “Maar de
één na de ander dook onder die tijd.
Toen dacht ik wel even; ‘oei’. Niet
dat ik overdreven veel risico genomen heb, ik weet dat Pebbles heel
erg snel is en dat het kon als ik een
sterke ronde reed.” Patteet dook
onder de tijd van Hans-Dieter Dreher en pakte zo direct twintig Wereldbekerpunten. “Het zou dom zijn
om van die Wereldbekerfinale nu
geen doel te maken. Ik kan Mechelen rijden, maar straks ook Madrid.
Na die twee concoursen maken we
de balans op.”

Van der Vleuten
Ook de andere Belgen deden het
uitstekend, want zowel Olivier Philippaerts als Christophe Vanderhasselt en François Mathy junior
pakten punten. Ook Maikel van der
Vleuten sprokkelde dankzij een
veertiende plaats met Dana Blue (v.
Mr. Blue) z’n eerste punten in de
race naar de finale bij elkaar. De
dag voor de Werelbekerwedstrijd
sprong Van der Vleuten met Dana

Blue ook al naar de tweede plaats
in de Grote Prijs, die gewonnen
werd door Philip Weishaupt met
Ashatir (v. Diamant de Semilly).
Jur Vrieling werd met Dallas VDL
(v. ARD VDL Douglas) tweede in
een 1,50 m-rubriek.

Doortrainen
Patteet en haar viervoeters nemen
nu een weekje rust. “M’n volgende
concours is pas over twee weken in

Luik. Ondertussen kan ik thuis lekker doortrainen.” Dat doet Patteet
in goed gezelschap, want sinds kort
staan ook de paarden van de
Spaanse Pilar Cordon bij Sea Coast
op stal. “Ze zat tot voor kort bij
Henk Nooren, maar dat was voor
haar toch een eind rijden en sinds
gisteren zit ze hier bij ons. Het is
wel fijn om haar hier als collega te
hebben. Je steekt toch altijd iets van
elkaar op.”

SPORT
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Agaath van der Lei scoort pr in Saumur
‘Een paard als Caron krijg je maar één keer in je leven’
LE MANS – Op de internationale dressuurwedstrijd in het
Franse Le Mans scoorde Agaath van der Lei een nieuw pr in de
Grand Prix, en eindigde op een keurige vierde plek achter enkele
buitenlandse routiniers. Met VRB Group’s Caron (v. Florencio)
zit ze naar eigen zeggen nog lang niet aan hun top. “Hij komt er
wel, er zit nog heel veel groei in hem!”

door Bettine van Harselaar

Gegroeid in het werk

Van der Lei start dit jaar voor het
eerst internationaal met Caron, en
ziet haar scores steeds iets groeien.
In Le Mans beleefde ze een mooi
weekend: “Dat was echt leuk! VRB
Group’s Caron is een geweldig
paard. Donderdag liep hij super in
de Grand Prix. En vrijdag eigenlijk
ook in de Spécial, maar daar heb ik
zelf een goede score verspeeld,
want ik reed verkeerd. Dat kostte
me veel punten, echt eeuwig zonde.
Ik was zó aan het genieten onderweg, we waren het helemaal eens
met elkaar en alles liep super, en
toen overkwam me dit. De Spécial
rijd ik natuurlijk niet zo vaak, maar
toch ken ik de proef in principe
goed.” De twee procent aftrek die
een programmafout internationaal
kost, kostte Van der Lei een plek in
de top drie.

Van der Lei rijdt de grote bruine
Caron voor Mark van Rijbroek van
Stoeterij VRB Group. “Hij staat nu
een jaar of drie bij mij op stal. De
heer Van Rijbroek heeft hem zelf
gefokt, en in principe mag ik Caron
de komende tijd blijven rijden”,
vertelt Van der Lei, die erg te spreken is over het karakter en de talenten van de ruin. “We zijn echt een
combinatie, we horen bij elkaar!
Wat je Caron uitlegt, probeert hij altijd te doen. Ik zeg altijd tegen de
eigenaar: zo’n paard krijg je maar
één keer in je leven. Ik krijg er echt
rillingen van, ik ben stapelgek met
hem!” Voor de familie Van Rijbroek rijdt Van der Lei onder andere ook nog Jillz Lonka RT (v. Sir
Donnerhall), de vierjarige halfzus
van Caron. “Ik zie veel eigenschappen van Caron in haar terug, dat is
heel leuk.” VRB Group’s Bora
Bora (v. Prestige), die voor de helft

van Van der Lei zelf is, rijdt ze ook
op Grand Prix-niveau.

Gevulde dagen
Met vier paarden te rijden bij de familie Van Rijbroek, en nog zo’n
zeven paarden op haar eigen stal in
Son en Breugel zijn de dagen van
Van der Lei goed gevuld. “Met het
rijden en de handel verdien ik mijn
brood, hoewel ik het altijd weer
moeilijk vind om afscheid te nemen
van een paard. Bij de familie Van
Rijbroek krijg ik nu ook de kans om
paarden langere tijd door te rijden
voor de sport, dat vind ik ontzettend
leuk. Want bij mijzelf zijn de paarden meestal verkocht tegen de tijd
dat ze klaar zijn voor het grotere
werk. Het is ontzettend gaaf dat ik
nu ook hoog in de sport mee kan
komen, dat wil je allemaal wel”,
vertelt Van der Lei, die wekelijks
met haar paarden bij Theo Hanzon
lest. Voor Caron voorziet ze een
mooie toekomst: “Er is nog zoveel
wat beter kan. Thuis is het er allemaal, ik weet zeker dat hij over de
zeventig procent kan lopen.”

In Le Mans was er nog meer Nederlands succes: Yoeki Bos won met
Vivaldi (v. Jazz) de U25-rubrieken

DENEKAMP − Pas acht
weken zit Mark Bunting in het
zadel van de KWPN-hengst
Jagger SRK (v. Untouchable),
maar de eerste aansprekende
overwinning is al een feit. De
combinatie won op vermogen
en techniek de rubriek voor
vierjarige springtalenten van
de GMB-competitie in Denekamp.

Vorig jaar won
Miranda Harke de
GMB-finale bij de
vijfjarigen. Met
Indless (v. Dexter
R) won de amazone de proef in
Denemarken en
lijkt daarmee
goed op weg
haar prestatie
van vorig jaar te
herhalen.

door Marlien Smit

Negens
“Dit paard kan verschrikkelijk goed
springen, hij heeft van nature veel
kwaliteit, maar moet nog de nodige
kilometers maken”, aldus Bunting.
Die kwaliteit kwam dan ook in uitdrukking in de (dubbeltellende)
negen die het fokproduct van Stoe-

terij Landetta van de juryleden
kreeg voor zijn vermogen en techniek. “Voor de rijdbaarheid kregen
we een zeven. Daar merk je aan dat
we nog maar net een combinatie
zijn. De hengst heeft zoveel power,
we moeten nog verder werken aan
de afstemming tussen de sprongen.”
Jagger SRK heeft een drukke
agenda voor de boeg. “Het plan is
om alle GMB-competitierondes te
starten. Een mooie voorbereiding
op de hengstencompetitie die
daarna volgt”, aldus Bunting.
Na twee van de vijf GMB-competitierondes is Miranda Harke met
haar Dexter R-dochter Indless al zo
goed als zeker van een plekje in de
finale bij de vijfjarigen. In IJsselmuiden was er al een vierde plaats
en afgelopen weekend won de amazone de proef in Denekamp. Dus
lijkt Harke op de goede weg om
haar prestatie van vorig jaar te herhalen. Toen won de amazone de finale voor vijfjarigen met Hero Elvis
(v. Querly Elvis), die inmiddels

met een nieuw pr. Ook waren er
mooie resultaten voor de familie
Schelstraete: Micky won met Elin’s
Noncisdador (v. Nostradamus) drie
proeven bij de pony’s, Amber won
met Burberry (v. Lord Loxley) twee
van de drie Children-proeven, en

trotse moeder Jonna werd met
Grand Charmeur (v. Apache)
tweede, derde en tweede in de
Lichte Tour. Karen Nijvelt won met
Elysias (v. Jazz) de afsluitende Kür
in de Lichte Tour.

»Lees verder op pag. 18

Nederlands succes

Mark Bunting gebruikt GMB-competitie als
training voor hengstencompetitie

De in Nederland wonende Brit
Mark Bunting rijdt momenteel dagelijks de jonge hengsten van Stal
Renken in Klijndijk en kreeg daardoor ook de vorig jaar goedgekeurde Jagger SRK onder het zadel.
In de eerste GMB-competitieronde
in IJsselmuiden eindigde de combinatie nog op de negentiende plaats,
maar in Denekamp was Mark Bunting zijn 77 opponenten de baas.
“IJsselmuiden was de eerste indoorwedstrijd die ik met de hengst
reed, hij kreeg toen een ongelukkige fout en was nog wat afgeleid”,
licht de ruiter het verschil in resultaat toe.

“We zijn echt een combinatie, we horen bij elkaar”, is Agaath van der Lei enthousiast over VRB Group’s Caron waarmee ze in Le Mans een pr in de Grand
Prix bij elkaar reed.

door Michel Hendrix gereden
wordt.

Druk bestaan
De pas 21-jarige Miranda Harke
heeft een druk bestaan. Ze werkt
halve dagen op stal bij Michel Priemis, drie halve dagen in de buitenschoolse kinderopvang en rijdt
daarnaast nog de nodige paarden
thuis, waar ze samen met haar
vader en broer Roel een stal runt en
jonge paarden opleidt. Zo ook Indless, die nu zo’n 1,5 jaar bij Harke
op stal staat. “Vorig jaar hebben we
ook de GBM-competitie gereden
en haalde ze de finale. Het is een
grappig beest en superfijn om te rijden. Ze heeft een heel goede instelling en naar mate het hoger wordt
begint ze steeds beter te springen”,
aldus de amazone. “Ik vind het leuk
om in deze competitie mee te rijden. De paarden leren veel en bovendien is het een mooie kans op
meer naamsbekendheid, zowel
voor de paarden als voor mezelf.”

Uit de lezerskring
Military Boekelo anno 2018 nog in balans?
Zoeken naar het paard op de commerciële kermis
Het aantal keren dat mijn jeugdvriend Fons en ik de cross van de 48-jarige
Military in Boekelo niet hebben gelopen is op één hand te tellen. De eventingsport heeft een plekje in mijn veelzijdige paardenhart en jaarlijks haal
ik het op in het Twentse land aan machtig galopperende paarden, schitterend teamwork en spannende sport.
Dit jaar gebeurde er echter iets vreemds: voor het eerst in meer dan veertig
jaar gingen wij niet met een voldaan gevoel naar huis. ‘Hoe kan dat nu?’
vroegen wij aan elkaar. De media kopten met lovende woorden over verbroken records op alle vlakken in 2018: Tim Lips bereikte op een haar na
het bijna ondenkbare, de zon scheen als nooit tevoren en nog niet eerder
piekten de bezoekersaantallen met meer dan 50.000 mensen die wandelden
en netwerkten.
De organisatie van het bedrijf dat de Military tegenwoordig is had alles uit
de kast getrokken. Het kon niet gek genoeg dit jaar leek het wel. Menig
feest voltrok zich langs de route van de cross, waar commerciële reclamezuilen de hindernissen klein deden lijken, genodigden dansten op dreunende beats en waar achter de voor de dag aangelegde hardhouten
omheiningen de barbecue dampte. Overal waar je maar kon kijken was horeca en vertier.
Fons en ik sloegen het met genoegen gade. Wat een ontwikkeling heeft de
Military Boekelo doorgemaakt. Mooi dat de paardensport verbindt en mogelijkheden creëert. Mooi dat business, sport en regio elkaar ontmoeten en
versterken en dat zij naast elkaar kunnen floreren. Echter, het doet ons ook
wat weemoedig terugdenken aan vervlogen tijden. Toen de steeplechase
nog onderdeel was, je als bezoeker nog op de route van de deelnemers liep
en weleens vlug opzij moest stappen wanneer er een paard in volle galop
aan kwam denderen. Tegenwoordig is het toch een hele andere beleving,
die crosscountry.
Het was lopend over de route bij wat hindernissen vrijwel onmogelijk zicht
op een in- of uitsprong te hebben. Niet zozeer door de drukte. Wel doordat
het merendeel van de zichtplekken was ingericht voor loges met, ik kan
het helaas niet mooier maken -veelal met de rug naar de sprong toe- zittende gasten. Hoe is het gesteld met de balans tussen commercie en paardensport anno 2018? Voor het eerst leek er voor de liefhebber van de sport
minder ruimte te zijn gereserveerd in Boekelo en dreigden zij letterlijk in
het gedrang te komen van de commerciële ontwikkelingen.
Wat zou het fijn zijn als de succesvolle en inventieve organisatie van Boekelo in 2019 wat relatief eenvoudige aanpassingen doorvoert die het voor
de paardensportliefhebber mogelijk maakt de cross te blijven volgen. Zo
kunnen we hopelijk met zoveel mogelijk mensen blijven genieten van één
van de mooiste evenementen die hippisch Nederland rijk is.
Ik verheug me erop.
G. Loeters
Fokker

INTERVIEW
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Marcus Ehning was afgelopen weekend goed
in vorm op het nieuwe
Jumping Zwolle. Hij
won meerdere rubrieken. Over zijn rijden in
het algemeen zegt de
Duitse ruiter: “Het wederzijdse vertrouwen
tussen ruiter en paard
vind ik echt het mooiste wat er is.” FOTO
WWW.ARND.NL

Marcus Ehning: ‘Thuis trainen wat in de ring nodig is’
BORKEN – Welk parcours
Marcus Ehning ook aflegt en
ongeacht of het resultaat
goed is of niet, het ziet er bij
de topruiter uit Borken altijd eenvoudig uit. Zijn stijl
wordt de perfectie genoemd,

door Wendy Scholten

oor Marcus Ehning mogen de interviews achterwege blijven,
maar wie een finaleproef wint ontkomt er vaak niet aan. Afgelopen zaterdagavond liet hij op Jumping Zwolle Mill Creek
Filippa K (v. For Contest) al schitteren in de 1,45 m Medium
Tour finale, waarna hij het concours op zondag in stijl afsloot
door ook de afsluitende Grote Prijs in winst om te zetten. Deze
klus klaarde hij met Firth of Lorne (v. For Pleasure). Deze veertienjarige
hengst sprong eerder al op het hoogste niveau in Amerika, maar raakte
het vertrouwen kwijt. Begin april kwam hij bij Ehning op stal. “Hij heeft
een geweldige mentaliteit, maar door zijn angst stopte hij gigantisch. Desondanks pakt hij het heel goed op en hebben we al mooie resultaten neergezet.”

V

altijd in balans en gecontro-

Niet pushen
leerd, met minimale hulpen
inwerkend en als het paard
er klaar voor is, dan wint hij.
“Ik houd van winnen, maar
daar hangen wel voorwaardes aan.”

‘Ik rijd niet om succes
te willen hebben, maar
omdat ik het leuk vind
om met de paarden
bezig te zijn’

De achtjarige vosmerrie Mill Creek Filippa K werd gefokt door zijn vriend
die getrouwd is met de voor Canada uitkomende Tonya Henning. Onder
Henning viel de merrie al op in jonge paardenrubrieken en internationaal
draait ze nu onder Ehning goed mee.
“Ik gaf haar deze dagen twee normale omlopen. Eerst wennen aan de ring
– het is de eerste indoor weer voor de merrie – en in de finale wilde ik het
gaan proberen. Het was nog niet perfect, maar voor een jong paard toch al
heel goed. Ik ben heel tevreden, want ik had niet het gevoel dat ik haar
over haar limiet pushte. Als ik wil kan ik haar morgen zo weer de ring in
rijden zonder bang te zijn dat ze van slag is door deze barrage.”
Een overwinning is mooi, maar niet zaligmakend voor de succesvolle ruiter. “Als ik tweede word met een goed gevoel levert me dat net zoveel voldoening op. Ik rijd niet voor de laatste rubriek, maar heb altijd de volgende
wedstrijd in gedachten. Je moet een plan hebben en je daaraan vasthouden.”

Voorbeeldfunctie
Ehning realiseert zich dat hij in Duitsland en daarbuiten een voorbeeldfunctie vervuld. “Ik ben geen open persoon die overal klaarstaat met een
verhaal. Mensen die me kennen weten hoe ik ben. Dat ik overal gevolgd
word, brengt een bepaalde druk met zich mee. Je wordt overal bekeken en
gefilmd, helemaal in Frankrijk. Google m’n naam maar eens en je ziet allerlei losrijfilmpjes op YouTube. Als ruiter moet je je daar wel van bewust
zijn, dat je niet zo maar een paard stil trekt. Voor je het weet wordt dat uitvergroot online gezet. Anderzijds geeft het ook veel vertrouwen dat mijn
manier van rijden gewaardeerd wordt. Het rijden staat voor mij ook op de
eerste plek. Ik rijd niet om succes te willen hebben, maar omdat ik het leuk
vind om met de paarden bezig te zijn.”

Een goed plan
“Of ik nou in Zwolle rijd, op een Wereldbekerwedstrijd of op het landelijke
concours bij ons in het dorp, ik haal overal veel voldoening uit als mijn

rondes fijn lopen en ik weer een stap in de opleiding van mijn paard heb
kunnen maken. Ik rijd ook het best als ik mezelf niet te veel druk op leg,
maar zorg wel dat ik waar dan ook georganiseerd ben en een goed plan
heb. Dat zie je denk ik terug in mijn rijden. Met niet te veel druk en dwang,
ik ben geen typische ruiter uit de oude Duitse rijschool die elke pas gecontroleerd wil hebben.”

Altijd blijven geloven
Ehnings rijstijl vertoont veel gelijkenissen met de Amerikaanse rijstijl zoals
die van McLain Ward, die ook al jaren meedraait in de absolute wereldtop.
“Het verschil met McLain en mij is wel dat hij veel meer voor de overwinning rijdt. Ik ben wat luier, relaxter in de ring. Je ziet het om je heen
vaak fout gaan als de ruiter overgemotiveerd is. Het mentale aspect is ook
enorm doorslaggevend in onze sport. Om succes te hebben begin je met
een goede groep mensen om je heen waar je van op aan kan. Wat ik ook
belangrijk vind is dat je zelf altijd blijft geloven in je paard. Natuurlijk
kom je weleens de ring uit met de gedachte: wat een shitfout. Maar in negentig procent van de gevallen had een ruiter het beter kunnen doen.”
Ehning houdt de trainingen thuis ook relatief eenvoudig. “Ik spring wel
regelmatig, maar in de dressuur maak ik het niet te ingewikkeld. Ik train
dat wat ik in de ring nodig heb. Dus geen dressuur-dressuur met allerlei
zijgangen. De changementen oefen ik ook niet te veel. Het gevolg is dat
ze dat in de ring gaan doen als je het niet wil. Dat zie je weleens in een
lijntje tussen twee hindernissen dat een paard links, rechts, links changeert.
Dat paard is dus niet in balans en optimaal op het achterbeen.”

Rechtrichten
“Het recht houden van een paard, dat vind ik het moeilijkste onderdeel en
daar ligt mijn focus op. Als je naar voren galoppeert en weer verzamelt,
moeten ze recht onder je blijven en niet de achterhand naar binnen of buiten
zetten. Ik zeg altijd, de beste ronde is de ronde waarbij je niet kan zien of
een afstand lang of kort staat. Dat kan alleen met een recht paard dat in
balans is en geleerd heeft om te verruimen en te sluiten. Verder train ik
niet te zwaar, maar meer spelenderwijs. Ik wil de paarden graag happy rijden. Ze mogen best een keer bokken uit vrolijkheid of het hoofd een keer
in de lucht gooien. Ik hoef er geen dressuurproef mee te winnen. Ze moeten
het leuk blijven vinden en een enorm vertrouwen in je krijgen.”

Kick
“Als je dan af en toe een barrage kan rijden zoals met Comme il faut in
Brussel, waarbij het publiek helemaal uit z’n dak gaat, ja, dan krijg ik daar
zelf ook een kick van. Dat zijn de ultieme barrages, waarbij niet één sprong
geforceerd was en waarbij Comme il faut aanvoelde alsof hij een éénmeterparcours aan het springen was. En toen hij klaar was, wandelde hij aan
een lang teugeltje de ring uit. Zulke momenten koester ik, net als het rijden
van de ereronde na de Grote Prijs van Aken met Prêt à Tout. Vertel mij
maar, welke ruiter durft in galop zijn teugels los te gooien in dat stadion…
Dat wederzijdse vertrouwen vind ik echt het mooiste wat er is.”

SUBTOP
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Jesslin Galiart: ‘Dromen van het WK en de U25’
NIJKERK – In beide ZZ-Zwaar-proeven en de gecombineerde
Lichte Tour-rubriek op de Subtopwedstrijd in Nijkerk was Diederik van Silfhout afgelopen zaterdag onverslaanbaar. In het ZZZwaar liet de 23-jarige Jesslin Galiart met de Jimtown-zoon
Capetown van zich horen door scores van 67% en 65,86% te noteren en daarmee de derde en tweede prijs op te eisen.
door Savannah Pieters

Jesslin Galiart werkte in de afgelopen jaren voor verschillende stallen
waar ze de nodige ervaring opdeed.
“Op mijn vijftiende ben ik met lessen begonnen bij Sander Marijnissen en in die periode heb ik voor
meerdere eigenaren gereden.
Daarna heb ik onder meer voor
Nico Witte gewerkt, waar ik een erg
leuke tijd heb gehad”, blikt de enthousiaste amazone terug.
Inmiddels rijdt Jesslin Galiart voor
drie verschillende eigenaren. “Ik
begin mijn dagen altijd bij Louis en
Gabriëlle Röst, waar ik paarden
vanaf drie jaar rijd. Capetown is
van hen en Gabriëlle rijdt hem zelf
in de Lichte Tour. Daarnaast werk

ik bij Marcel en Tamara van Manen
en René van Klooster”, legt Galiart
uit.

Dromen van het WK
Hoewel voor Galiart de focus in het
begin voornamelijk op de jonge
paarden lag, heeft ze er inmiddels
nieuwe ambities bij.
Enthousiast vertelt ze: “Mijn grootste droom is het rijden van het Wereldkampioenschap voor Jonge
Dressuurpaarden, maar nu ik sinds
een tijdje Subtop rijd, wil ik dat er
ook heel graag bij doen. Ik ben inmiddels 23 en zou het geweldig vinden om de U25 Grand Prix te rijden.
Capetown heeft de oefeningen van
de Grand Prix redelijk onder de
knie, dus dat zou zeker haalbaar

Gelezen op
social media
Kim Jacobi:
‘Blij met het gevoel in de proef en de score van 64,87%. Jammer van de
dikke fout (door mij) in een dubbelteller, dit heeft ons dik twee procent gekost. Het valt ook niet mee om foutloos door deze proef heen te sturen. Heel
blij met de progressie in de andere onderdelen en het positieve jurycommentaar over het mooie beeld en dat we leuk zijn om naar de kijken.’
Brem Beers:
‘Vandaag nog halsoverkop vertrokken naar wedstrijd, ik dacht dat het morgen was! Gelukkig kon ik dankzij de toporganisatie van Nijkerk nog als laatste starten. Gelukkig niet voor niets gehaast! Ik maakte mijn wedstrijddebuut
met Casey-Olivia in het ZZ-Zwaar en met meteen 67,2% en een tweede
plaats!’

moeten zijn.”
De amazone is de eigenaren van de
ruin dankbaar voor de kansen die ze
krijgt. “Capetown is springgefokt en
ik denk dat hij het allerbeste en liefste leerpaard is dat er bestaat. Hij
doet alles voor je en is heel stabiel,
je hoeft je nooit zorgen te maken
met hem.”

Jesslin Galiart
eindigde in Nijkerk op de derde
en tweede
plaats in het ZZZwaar. De amazone reed met
Capetown (v.
Jimtown) pas
haar derde wedstrijd op dit niveau, maar heeft
al bijna het startbewijs voor de
Lichte Tour op
zak.

Andere manier van aanpak
Galiart wordt in de training bijgestaan door drie trainers.
“Gabriëlle en ik rijden ’s ochtends
en Louis kijkt dan altijd mee. Eens
in de maand ga ik naar Johan Hamminga en datzelfde geldt voor Tim
Coomans. Bij Johan train ik voornamelijk met de jongere paarden,
hij kan me namelijk ontzettend fijn
helpen met het opleiden. Met de
wat verder opgeleide paarden ben
ik heel blij met Tim. Hij let erg op
de details. Dit werkt goed voor mij
omdat ik geloof dat ieder paard een
andere aanpak nodig heeft.”
In haar manier van rijden staat de
amazone voor ongedwongenheid.
“Voor mij is het belangrijk dat ieder
paard voor je wil werken. Jijzelf en
je paard moeten allebei blij zijn”,
aldus Galiart.

Zelfvertrouwen
Ze vervolgt: “Vorig jaar heb ik met
de Fürstenball-dochter Glitzy Lady
de Pavo Cup-voorselectie op de
Centrale Keuring in Middenbeemster gewonnen met 85,5 punten.
Daar heb ik toen echt wel een soort
van zelfvertrouwen van gekregen,
je weet dan dat je het kan.”
Die ervaring kan de amazone goed
gebruiken bij de opleiding van de
jonge paarden die ze nu rijdt. “Ik
heb heel veel vertrouwen in King-

ston AF, een Spielberg keer Florencio, en Jazzuan, die gefokt is uit de
combinatie van Sezuan keer Jazz.
Beide hengsten zijn aangewezen
voor het KWPN-verrichtingsonderzoek. De Spielberg is een heel makkelijk paard en hij leert snel. Hij

heeft drie onwijs goede basisgangen en veel vermogen. De Sezuanzoon is echt een wow-paard. Hij is
1,80 meter groot en geeft je altijd
een geweldig blij gevoel”, besluit
Jesslin Galiart.

Uitslagen
ZZ-Z, 1e proef: 1 Diederik van Silfhout, Highfive (v. Olivi) 72,50; 2 Brem Beers, Casey-Olivia
(v. Vivaldi) 67,21; 3 Jesslin Galiart, Capetown (v. Jimtown) 67.
2e proef: 1 Van Silfhout, 69,29; 2 Galiart, 65,86; 3 Iris Verheij, Epril W (v. Wynton) 65,14.
Junioren landenproef: 1 Nikita Kok, Sandman (v. Ragazzo) 65,56; 2 Romy Staal, Gascoigne
(v. Zambuka) 62,93; 3 Nienke Wulff, Firencio (v. Florencio) 61,57.
Prix St. Georges/Intermédiaire I: 1 Van Silfhout, Dahlhoff (v. De Niro) 70,49; 2 Marjan
Hooge, Eskara de Jeu (v. Jazz) 68,92; 3 Hooge, Ego Tripper Texel (v. Jazz) 65,20.

Neefje Chippendale domineert Prinsenstad Dressuur
DELFT – In de strijd om de Kalfsbeek Bokaal was de hoogste eer
afgelopen weekend in Delft voor George Clooney-zoon Keano. In
de door fokvereniging VWF georganiseerde Prinsenstad Dressuur aanlegwedstrijd voor jonge dressuurpaarden verzamelde hij
onder amazone Charlotte Fry de hoogste punten. Ook in het overrijden maakte Keano een goede indruk op testamazone José van
Haaren, die hem eveneens de hoogste punten toekende.

een verder doorgereden paard zat.
Daarbij liet hij zich fijn na rijden en
toonde hij al veel vermogen om te
schakelen.” Keano werd gefokt uit
de elite-IBOP-merrie Goedele, een
volle zus van KWPN-hengst Chippendale.

Dream Boy scoort
Keano is eigendom van zijn fokker
P. van de Brandt, die hem in gedeeld eigendom heeft met Van Olst
Horses. Charlotte Fry, stalamazone
bij Van Olst, roemde Keano vanwege zijn werkwilligheid en fijne

karakter. José van Haaren – die de
paarden beoordeelde met collega
Gert van den Hoorn – was eveneens gecharmeerd van de donkerbruine ruin. “Hij voelde al heel
gebalanceerd aan, net alsof je op

Gelezen op
social media
Daniëlle Kok:
‘Wie kan me knijpen?! Onze super knappe Kai van Wittenstein P, d-oc
(Dream Boy x elite/sport/pref/prest van Florencio) deed gisteren mee aan
het VWF Prinsenstad dressuur 2018. Wat was hij stoer en wat liet hij zich
onwijs goed zien. We gingen met de hoop dat we bij de beste tien zouden
eindigen. Niets is minder waar met drie negens en vier keer een 8,5 werd
Kai gewoon tweede! Als tweede de finale in en na het overrijden door José
van Haaren kreeg hij 35 punten waarmee hij zijn tweede plek vasthield!’
Martine van Vliet:
Wat is hij stoer!! Vijfde geworden met Kashmir (Desperado x Jazz) tijdens
VWF Prinsenstad!! Niet alle controle nog, maar wat een talent heeft hij!!’

Grand Prix-dressuurhengst Dream
Boy bracht al verscheidene nakomelingen die in de keurings- en
wedstrijdbaan van zich deden spreken. Dat was in Delft niet anders.
Zowel op de tweede als de derde
plek nestelde zich een nazaat van
deze zwarte vererver. De tweede
positie werd ingenomen door Kai
van Wittenstein P (mv. Florencio),
wiens volle zus Daisy van Wittenstein (v. Johnson) actief is in de
Grand Prix-dressuur onder Jennifer
Conour. Kai van Wittenstein, die
zich met veel kracht en afdruk presenteerde, werd voorgesteld door
Daniëlle Kok. Als fokkers staan
C.J. van Pernis en M. van der Kleij
te boek.
Gerdine Maree stuurde de tweede
Dream Boy-nazaat naar de derde
score. Het gaat om de donkerbruine
hengst Kane (mv. Krack C), die

Onder Charlotte Fry liep Keano (v. George Clooney) naar de hoogste score in de
VWF Prinsenstad dressuur om de Kalfsbeek Bokaal. FOTO EQUIFOTO

nauw verwant is aan het Grand
Prix-paard Gere (v. Beaujolais).

Kane is eigendom van zijn fokker
M. Burgers en de amazone.

Uitslagen
Prinsenstad dressuur (1e ronde + overrijden = totaal): 1 Keano (George Clooney x Lord
Leatherdale), Charlotte Fry 124 + 40 = 164; 2 Kai van Wittenstein (Dream Boy x Florencio),
Daniëlle Kok 122 + 35 = 157; 3 Kane (Dream Boy x Krack C), Gerdine Maree 121 + 30 =
151; 4 Kingdom Summer (Eye Catcher x Obelisk), Carola Kral 121 + 25 = 146. Zonder overrijden: 5 Kashmir (Desperado x Jazz), Martine van Vliet 119; 6 Phantom (Farrell x Quaterback),
Marlou de Ruyter 119; 7 Kazan A (Everdale x Jazz), Hilde Sanders 118; 8 Dai Ko Myo TF
(Dante Weltino x Rhodes Scholar), Peter Wetzelaer 117; 9 Kadanz U.S. (Bordeaux x Vivaldi),
Jeroen Okkema 117; 10 Kianca (Dream Boy x Democraat), Danique Swinkels 116.?
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Marije de Lange: ‘De eerste pas van Geste is altijd raak’
NIEUW EN SINT JOOSLAND – Marije de Lange kan tevreden
terugkijken op haar Subtopdebuut met Geste (v. Rousseau). Op
het driedaagse concours It’s All Dressage in Nieuw en Sint Joosland reed ze haar als veulen aangeschafte merrie met een tweede
plek in de eerste proef, de overwinning in de tweede proef en de
vierde plek in de afsluitende Kür alle dagen in de top-vijf van het
ZZ-Zwaar.
door Ellen Liem

“Geste was al een tijdje niet mee
geweest en ik ben zeker tevreden.
De eerste dag was ze een beetje gespannen, maar de andere dagen
keek ze nergens naar en liep ze echt
heel goed”, vertelt Marije de Lange
die zich na haar goede prestaties
plaatste voor de finale. “Geste heeft
nog geen eigen Kür en zodoende
hebben we er één geleend. Eigenlijk was de moeilijkheidsgraad iets

te hoog, maar ik dacht: we zien het
wel. Het drafgedeelte was heel
mooi, maar in de galop kregen we
wat missers.”

Instelling
De zevenjarige Rousseau-dochter
scoorde hoge punten voor haar expressieve draftour. “Geste heeft een
mooie houding, bergop en kan
makkelijk sluiten. Ze springt ook
mooie en grote wissels, maar haar
allersterkste punt is haar instelling”,

looft De Lange haar merrie. “Ze
gaat er écht voor en de eerste pas is
altijd raak.”

Als veulen gekocht
De Lange kocht Geste zeven jaar
geleden als veulen en bracht haar
tot nu toe weinig uit in de sport.
“Als vierjarige heeft ze de finale
van de Pavo Cup gelopen en als
vijf- en zesjarige de WK-selecties,
maar verder is ze eigenlijk weinig
mee geweest”, vervolgt De Lange
die de merrie vervolgens een paar
keer in het Z2 uitbracht en nu dus
in het ZZ-Zwaar. “We hebben het
ZZ-Licht overgeslagen want dat
zijn best drukke proeven. Het ZZZwaar is iets logischer en het concours bij De Kroo is zo’n leuke,
gezellige en goed georganiseerde
wedstrijd dat ik haar graag mee
wilde nemen.”

Van der Pols en Van der Meer grootverdieners

Nog een debuut

Bij de junioren scoorde Sanne van der Pols een hattrick. Bij haar juniorendebuut
met Cuvanck PP (v. Downtown) won ze alle drie de proeven. Voor de Grand Prix
stonden twee proeven op het programma, waarin Patrick van der Meer en Chinook (v. Vivaldi) twee keer de beste waren. Het Kürdebuut maakten ze op de
oude klanken van Van der Meers voormalige toppaard Uzzo. “Die Kür is best
moeilijk maar ik ben super trots op Chinook. Het was nagenoeg foutloos, hij was
super fanatiek en ik had er vooraf voor getekend om er zó doorheen te kunnen
rijden. Chinook is een super fijn paard om de ring mee in te rijden. Hij kan eigenlijk
alles heel goed, het is alleen nog een beetje groen.”

Naast Geste debuteerde De Lange
ook met Georginia (v. Vivaldi) in
het ZZ-Zwaar. Deze merrie heeft ze
vanaf vijfjarige leeftijd onder het
zadel. “Ze was toen net zadelmak
en moest nog een beetje haar trainingachterstand inlopen. Het ging
thuis redelijk en omdat Geste mee
ging, nam ik haar ook mee. Eigenlijk kwam de wedstrijd voor Georginia nog wat te vroeg, maar ze
heeft super veel ervaring opgedaan”, zegt De Lange die de Vivaldi-dochter nu voorlopig thuis
houdt om verder door te trainen.

Hoogste niveau

In Nieuw- en St. Joosland was Patrick van de Meer met Chinook (v. Vivaldi) in de
Grand Prix twee keer de beste. FOTO WWW.ARND.NL

Voor de Subtop heeft de voormalig
Grand Prix-amazone verder nog de
beschikking over het Lichte Tourpaard Famke (v. Houston) die door
koorts niet mee kon naar Nieuw en
Sint Joosland. Daarnaast rijdt ze de
vijfjarige Inspiration (v. Everdale)
die goed op weg is in de Subli
Competitie. Verder nog een driejarige Geniaal x Apache en in de
opfok staan nog twee jonge paarden te trappelen. “Het zadelmak
maken besteed ik nu uit maar het
opleiden vind ik nog steeds heel
leuk om te doen. Eigenlijk heb ik
nooit anders gedaan. En als daar

“Haar allersterkste punt is haar instelling”, vertelt Marije de Lange over Geste (v.
Rousseau). Met de zevenjarige merrie maakte ze op It’s All Dressage een sterk
debuut in het ZZ-Zwaar. FOTO EQUIFOTO.NL

straks weer een keer een paard
voor het hoogste niveau uitkomt,
vind ik het Grand Prix rijden wel
weer heel erg leuk”, besluit De

Lange die ook trainerssucces
boekte met haar leerlinge Sanne
van der Pols.

»Voor uitslagen: zie pag. 18

Gelezen op
social media
Elisabeth Geluk:
‘Eén woord: sprakeloos!! Voor de allerlaatste keer in de wedstrijdring verschenen met Sam!! Een gave vierde plaats behaald met bijna 66%!! Dat
was nog niet alles... De organisatie van It’s all Dressage had besloten naar
aanleiding van mijn bekendmaking dat het de laatste keer zou zijn, een moment tijdens de prijsuitreiking in te lassen om Sam te ‘huldigen’. Dit was heel
emotioneel maar ook heel mooi. Echt, geen woorden voor! Dankbaar dat
Sam in het zonnetje is gezet en wij met een voldaan gevoel onze carrière in
de ring kunnen afsluiten!’
Maaike ten Hoor:
‘Super leuk weekend gehad tijdens It's all Dressage in Zeeland! De eerste
dag moesten we even inkomen, wat resulteerde in een nipte tweede plek.
De dag erna een mooie revanche waarin we de individuele proef wonnen!
Uiteindelijk wonnen we ook de grote finale Kür op muziek met ruim 69%. Iedereen van de organisatie bedankt voor de leuke dagen, het was top georganiseerd!’
Jessica Leijser:
“Wauw wauw en nog eens wauw!! Zo fijn kunnen rijden in de Inter I-Kür met
Djamba!!! Dik 72% en gewoon gewonnen. Zooo onwijs trots op Djamba!!’

Draver Incredible Drpol wint Fokkers Trofee
WOLVEGA – De beste driejarige draver in Nederland is op dit
moment Incredible Drpol. Hij verraste vriend en vijand door te
winnen aan 27 euro tegen 1. De hengst die vernoemd is naar de
Amerikaanse veearts en tv-ster, werd gereden door Dion Tesselaar. Fokker Jacob van der Pol uit Harlingen ontving een gedenkplaat van de Nederlandse Fokkerijvereniging.
door Ferry Hollander

Eigenaar en trainer Rico Plug is
hoefsmid van beroep. De goedlachse liefhebber is woonachtig in
Wateringen en traint zijn paard op
de draf- en renbaan Duindigt in
Wassenaar. “Het hele jaar laat hij al
een stijgende lijn zien. In de Derby
werd hij vierde en vandaag was hij
nog beter. Hij is sterker geworden
en daardoor kan hij met lichtere
ijzers lopen. In de laatste bocht

begon ik te geloven in een goed resultaat, maar winnen is wel heel bijzonder. Binnendoor ontstond er
ineens ruimte en hij maakte het geweldig af. De komende tijd mag hij
genieten van een welverdiende
pauze.”
Hoewel de merries voor deelname
aan de Fokkers Trofee mochten kiezen, hadden ze ook een merrie-afdeling als alternatief. Iris Baldwin
was daarin sensationeel met Rick
Ebbinge. Hij wist met het fokpro-

duct van zijn vader de topmerrie
Isabella JE op de streep te kloppen.

Een Belg naar de Giganten
Op zondag 11 november wordt de
Prijs der Giganten verreden op Victoria Park. Dit jaarlijkse hoogtepunt
is een ware trekpleister. De totale
prijzenpot van 66.000 euro lokt
veel internationale deelnemers naar
Friesland. Afgelopen zondag werd
de eerste starter definitief bekend
gemaakt. In de Giganten Trial stond
een wildcard op het spel voor het
eerste gelid achter de startauto.
Ustang Ludois won onaangevochten met Gert Sucaet in de sulky. De
Franse topdraver wisselde afgelopen winter van eigenaar op Cagnessur-Mer in Zuid-Frankrijk. Tijdens
een claimkoers werd hij verkocht

Incredible Drpol gaat rechts binnendoor bij de huizenhoog favoriet Innovation
Love en wint de Fokkers Trofee. FOTO TEAM HUYBERS

voor 12.000 euro. Koper van deze
tienjarige hengst was de familie De
Groote uit het Belgische Nazareth.

Voor hen is het een eer om deel te
nemen aan de 47e Prijs der Giganten. Wordt vervolgd!

SUBTOP
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Diana Smolders: 'Erik moest leren om een volger te zijn'
VELDDRIEL − Diana Smolders won afgelopen zondag op de
Subtopwedstrijd in Velddriel twee proeven in het ZZ-Zwaar met
haar Gelders gefokte Erik (v. Vivaldo). Smolders kocht hem als
2,5-jarige en leidde hem zelf op. De weg was lang aangezien Erik
niet de makkelijkste was en graag alles in eigen hand had. Nu lijken ze samen op het goede spoor te zitten.
door Denise Dekens

“Vier maanden geleden startte ik
Erik voor het eerst in het ZZZwaar, Velddriel was onze tweede
start. Normaal rijd ik met hem geen
binnenwedstrijden, omdat hij binnenmaneges heel eng vindt. Met
losrijden gaat het goed, maar als hij
dan van de andere paarden af moet
en ze niet meer ziet, wordt hij bang.
Ik had van de zomer weinig tijd om
wedstrijden te rijden, dus ik dacht,
ik probeer het maar. Gelukkig ging
hij heel fijn. Misschien dat het nu
binnen beter gaat”, vertelt Diana
Smolders.

Tristan Tucker
Over het karakter van Erik vertelt
ze verder: “Hij is niet de makkelijkste. Eerder was hij altijd tegen me

in plaats van met me. Hij wilde ook
alles overnemen. Ik ben toen een
tijd naar Tristan Tucker gegaan
waar hij echt moest leren om een
volger te worden in plaats van alles
in de hand te willen hebben. Hij is
Gelders gefokt en dat schijnt koppigheid en kracht met zich mee te
brengen, nou dat klopt bij hem wel.
Nee is ook echt nee bij hem, maar
als hij voor me gaat dan gaat hij
ook voor tweehonderd procent voor
me. Het is echt een mentaal aspect
geweest. Hij is daardoor een goede
leermeester voor mij geweest en is
dat nog steeds. Als ik een fout
maakte of hem beledigde, vergaf hij
het me eerder helemaal niet. Tegenwoordig is hij even niet blij, maar
vergeeft hij het me gelukkig weer
en dan kunnen we weer door. Het
vele grondwerk bij Tristan heeft

Uitslagen
Subtop Velddriel 20 oktober
ZZ-Z/Nr.35: 1 Diana Smolders, Erik (v. Vivaldo) 65,43; 2 Femke van Ginkel, Dashing (v. Hotline) 64; 3 Fanny Kluthausen, Darth (v. Jazz) 63,71; 4 Romee Driessen, Fortunato (v. Ampère)
61,79. Nr.36: 1 Smolders, 68,36; 2 Kluthausen, 61,71; 3 Driessen, 61,57.
Prix St. Georges: 1 Sandy van Boxmeer-Westerhuis, Fernando (v. Tango) 65,07; 2 Fleur
Aarsse, Zomerdams Agusta (v. Sandreo) 62,28; 3 Thamar Mobach, Dakar Utopia (v. Cartamo)
60,74.
Intermédiaire I: 1 Suzanne van de Ven, VDV D'Avicci (v. Jazz) 68,83; 2 Neelke van Kollenburg, Etwoolya svk (v. Painted Black) 61,10.
Grand Prix: 1 Kyra Klinkers, Zitara (v. Rubin Royal) 63,37.

echt geholpen. Sinds ruim een jaar
train ik ook bij Jan Rensen en dat
klikt heel goed. Jan heeft heel veel
respect voor hem. Erik zet zoveel
druk op zichzelf dat ik veel aan ontspanning moet werken. Jan kijkt
echt vanuit het paard. Vandaag de
dag kan ik de spanning in de ring
ook omzetten naar ontspanning.”

Anderhalf jaar
lang was Diana
Smolders de trainer van paradressuuramazon
e Nicole den
Dulk. Zo begeleidde ze de
amazone op de
WEG in Tryon.
Zelf presteert
Smolders ook
verdienstelijk
tussen de witte
hekjes in de
Subtop. FOTO

Voor veertigste
Smolders heeft paarden gereden tot
en met de Lichte Tour, maar met
Erik wil ze kijken of ze verder kan
komen. “Mijn doel met hem is om
Grand Prix te rijden voor mijn veertigste. Dan heb ik nog drie jaar”,
zegt de amazone lachend. “Hij
heeft het talent er zeker voor. Ik
weet zeker dat hij het kan, nu ik
nog.”

WWW.ARND.NL

Nicole den Dulk
Anderhalf jaar lang was Diana
Smolders de trainer van para-dressuuramazone Nicole den Dulk.
Haar paarden stonden bij Smolders,
die ze dagelijks reed. Toen Den
Dulk te kampen had met een wond
die niet wilde helen, waardoor ze
niet in staat was om te rijden, nam
Smolders de gehele training op
zich. Den Dulk herstelde op tijd en
kon naar de WEG in Tryon waar ze
twee keer individueel brons en
teamgoud won. Na Tryon scheidden hun wegen. “Amerika was echt
een super mooie ervaring. Als trainer van Nicole kan ik alleen maar
heel erg trots op haar zijn. We hebben altijd heel veel samen getraind,
maar in de proef moet ze het zelf
doen en dat doet ze heel goed. De
samenwerking met Nicole was heel

goed en het klikte ook goed tussen
mij en haar paarden. Het is jammer
dat we na Amerika ieder onze eigen

weg zijn gegaan, maar ik kan alleen
maar terugkijken op een heel mooie
periode”, aldus Smolders.

Gelezen op
social media
Neelke Kollenburg:
'Helaas niet mijn dag. Met Elia debuut in de Inter I gemaakt en ondanks dat
we geen echte fouten hadden kregen we niet helemaal het goede gevoel
van de vorige keer. Met 61,1% en de tweede plaats is het begin gemaakt.'
Thamar Mobach:
'Die gekke Dakar. Het springpaard dat geen parcours kon springen, jullie
weten wel, dat paard van mij met 'misvormde' genen. Hij loopt een winstpunt
in de Prix St. Georges en pakt direct de derde prijs! Wat een droompaard.'
Sandy van Boxmeer-Westerhuis:
'Dubbel succes in Velddriel. Mijn leerlinge Suzanne van de Ven wint haar
Inter I-debuut. Ik ben super trots op je Suus! Op naar de U25. Zelf met Fernando de Prix St. Georges gewonnen.'

Wendy Okkema: ‘Alles valt steeds meer op zijn plek’
FRANEKER – Op de Subtopwedstrijd in Franeker werden afgelopen zondag gemiddeld genomen goede resultaten geboekt in
de Lichte Tour. Wendy Okkema spande de kroon met Stal Okkema’s Eos (v. Olgert). Met een pr van 67,72% in de Intermédiaire
I won ze de gecombineerde Lichte Tour-rubriek. “Volgens mij is
dit zelfs mijn pr van al mijn Subtopwedstrijden ooit”, zegt de
amazone lachend.
door Wies Zwanikken

“Ik heb heel fijn kunnen rijden in
Franeker”, begint Okkema enthousiast. “Ik train sinds een aantal
weken bij Trea Mulder-Dolsma en
alles valt sindsdien steeds meer op
zijn plek. Ik leer van Trea meer

controle en meer rust te houden.
Voor de series kreeg ik bijvoorbeeld vaak al stress. Door Trea ben
ik nu meer gefocust en houd ik
meer rust, en nog belangrijker: ik
blijf tellen”, vertelt de amazone enthousiast. “Ze heeft me ook laatst
een keer geholpen met losrijden op

Uitslagen
Subtop Franeker, 21 oktober
ZZ-Z/Nr.35: 1 Martha van der Meulen, Stal Merskens Benke (v. Dries) 63,27; 2 Romee de
Jager, Ferinet (v. Scandic) 60,79. Nr.36: 1 Annigje Tolman, Woodstock (v. Cabochon) 61,93;
2 Van der Meulen 61,14.
Lichte Tour: 1 Wendy Okkema, Stal Okkema’s Eos (v. Olgert) 67,72; 2 Iris Klaassen, Denzel
B (v. Jazz) 67,21; 3 Iris Sijtsma, De Mersken Eye Catcher SF (v. Gribaldi) 65,66; 4 Klaassen
65,07.
Zware Tour: 1 Gita Hoogers, Brooklyn (v. Moneymaker) 66,09; 2 Nathalie Vorenhout, Anna
van de ‘haffriehoeve’ (v. Rindert 406) 63,60.
Young riders, individueel/ZZ-Z/Nr.35: 1 Kenna Bakker, De Mersken Ginfonia (v. Oscar)
66,57; 2 Wendy Kuiken, Victorie Boogie Woogie (v. Metall) 65,29; 3 Ivonne Lawrence, DGH
Con Air (v. Rosario) 64,86.
Young riders, teamtest/ZZ-Z/Nr.36: 1 Bakker 66,21; 2 Laura de Ruiter, Beau (v. Tenerife
VDL) 64,21; 3 Kuiken 61,84.

wedstrijd, zodat ik niet alleen in de
training doelgerichter en met meer
rust ga rijden, maar ook in de ring.
Dat heeft me echt geholpen. Alles
wordt constanter. Zo gingen de pirouettes dit keer ook echt heel goed.
Heel mooi terug en met veel
sprong. Ik kreeg van de één jury
een acht en van de andere een
zeven, maar van mij hadden het allemaal wel achten mogen zijn!”

Lieveling
Wendy Okkema werkt bij haar vaders Stal Okkema in Britswerd, een
africhtings- en handelsstal voor
Friese paarden. Vanaf januari stapt
ze in de VOF. Het bedrijf is gespecialiseerd in Friezen en Okkema
rijdt er zodoende veel, die ze ook
uitbrengt in de wedstrijdsport.
Eos was één van de vele Friezen die
als 2,5-jarige bij hen op stal kwam.
Hij viel Okkema al meteen positief
op tussen al zijn soortgenoten. Eenmaal met Eos aan het werk was ze
zo van hem gecharmeerd dat ze
hem voor de helft overnam toen hij
drie was. “Toen hij zes was verkocht ik een ander paard en heb ik
de andere helft van Eos erbij kunnen kopen”, vertelt ze blij. “Hij
ging zo fijn, en ik wilde eigenlijk
niet dat hij weg zou gaan. Nu is hij
dus helemaal van mij!”

De trainingen bij Trea Mulder-Dolsma werpen de vruchten af voor Wendy Okkema en Stal Okkema’s Eos, hier op archiefbeeld. De combinatie won op de
Subtopwedstrijd in Franeker de Lichte Tour-rubriek. FOTO JOHANNA FABER

Blije alleskunner
De inmiddels negenjarige Eos is het
eerste paard waarmee Okkema op
dit niveau rijdt. “Met hem heb ik
alles geleerd. Zo was hij bijvoorbeeld het eerste paard waarmee ik
de wissels leerde.” De combinatie
werd onder meer kampioen in het
ZZ-Licht en ZZ-Zwaar op de Dressuurkampioenschappen Friesch
paard en afgelopen februari wonnen ze de Prix St. Georges in de
KFPS-indoorcompetitie. Haar grote
droom is om ooit Grand Prix met

hem te kunnen gaan rijden. “Dat is
mijn probeersel”, grapt ze. “Ik denk
dat Eos het vermogen heeft om het
te kunnen, hij kan bijvoorbeeld al
een beetje piaffe en passage. En hij
heeft ontzettend veel werklust. Hij
is altijd vrolijk, wil altijd werken en
heeft honderd procent inzet. Hij zal
nooit denken: zoek het vandaag
maar even lekker uit. Alles vindt hij
leuk, of het nou naar het bos of naar
het strand is, dressuur of voor de
kar, hij doet alles!”

DRESSUUR
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Jeanine Nekeman: ‘Dit was een super comeback’
HOUTEN – Jeanine Nekeman maakte met Ferrari STH (v.
Apache) op de Subtopwedstrijd in Houten een sterkte rentree
na een gedwongen wedstrijdpauze. De ruin werd getroffen door
een extreem agressieve schimmelinfectie aan zijn rechteroog.
Het oog moest uiteindelijk verwijderd worden en werd vervangen door een implantaat. Op zijn eerste wedstrijd na de operatie liep hij gelijk naar 69,41% en de overwinning in de Prix St.
Georges.
door Ellen Liem

“Dit was een super goede comeback”, vertelt Jeanine Nekeman enthousiast. “Het ging goed en Ferrari
was heel braaf. Best gek eigenlijk
want je zou denken dat hij anders
is, maar ik kon net zo rijden als
voor de operatie. Voor de wedstrijd
heb ik hem een paar keer meegenomen naar Nicole (Werner, red.),
maar daar kent hij het wel. Ik ben
er heel blij mee hoe Ferrari het in
Houten deed.”

Niet gedacht
De combinatie scoorde een acht
voor de serie om de vier en ook de
uitgestrekte draf leverde hoge punten op. “Dat tikt lekker aan”, vervolgt Nekeman lachend. “In de draf
konden de appuyementen en het
schouderbinnenwaarts nog wel iets
beter, maar de galoptour was heel

fijn.” De amazone gebruikte deze
wedstrijd als voorbereiding op CDI
Exloo dat deze week van start gaat.
“Ik wilde graag weten hoe hij in de
ring zou zijn en had niet gedacht
dat het gelijk weer zo goed zou
gaan. Hopelijk lukt dat in Exloo
ook.”

Ervaring opdoen
Naast Ferrari bracht Nekeman haar
Vlingh (v. Flemmingh) aan de start
in de Grand Prix U25. “Dat verliep
helaas niet helemaal volgens plan.
We hadden wat afstemmingsfoutjes, echt heel jammer. Het galopstuk ging goed, maar we kwamen
niet echt in de piaffe en passage,
terwijl Vlingh dat wel goed kan. Ik
wil toch op wedstrijd blijven oefenen om zelf ervaring op te doen. En
Yessin (Rahmouni, red.) zegt altijd:
je leert ervan, dus dat hoop ik dan
maar.”

Uitslagen
ZZ-Z/Nr.35, 1e groep: 1 Stephanie Hekelen, Black Berry (v. onbekend) 61,43.
ZZ-Z/Nr.36, 1e groep: 1 Hekelen, 63,00.
ZZ-Z/Nr.35, 2e groep / young riders: 1 Milou Dees, Francesco (v. Florencio) 63,46 (YR).
ZZ-Z/Nr.36, 2e groep: 1 Bianca Bunt, Black Pearl (v. Gribaldi) 61,79
Prix St. Georges / Intermédiaire I: 1 Jeanine Nekeman, Ferrari (v. Apache) 69,41 (PSG); 2
Imke Schellekens-Bartels, Floratio (v. Florencio) 68,01 (Inter I); 3 Rianne van Dulst, Fontainebleau (v. San Remo) 67,57 (PSG); 4 Tessa Fleskens, Unique D (v. Gribaldi) 66,03 (PSG); 5
Marlies Ottevanger, Fernando (v. Westpoint) 65,88 (Inter I).
Intermédiaire II / Grand Prix U25: 1 Emma Laarkamp, Zielando (v. Manno) 63,78 (GP U25);
2 Nekeman, Vlingh (v. Flemmingh) 61,15 (GP U25); 3 Annemarth Lieman, Acantho V. (v.
Sydney) 61,15 (GP U25).

Na een gedwongen wedstrijdpauze maakten Jeanine Nekeman en Ferrari (v. Apache) een sterke rentree in de ring. Het duo
won de Prix St. Georges met 69,41%. FOTO WILMA FRENTZ

Dochter Boston
Nekeman was met Vlingh zeer
succesvol bij de jeugd en maakte
vier jaar op rij deel uit van het EKteam: twee jaar bij de junioren en
twee jaar bij de young riders. “Ik
zou heel graag ook bij de U25
weer in het kader komen, maar dan
moet de afstemming met Vlingh
wel beter. En hopelijk kan Ferrari
het straks overnemen”, zegt Nekeman die naast haar twee wedstrijdpaarden thuis een paar keer per
week in het zadel van Joyful STH
zit. Deze vierjarige werd door de
familie Nekeman zelf gefokt en is
een dochter van Boston STH (v.
Johnson) die door Denise Nekeman succesvol in de Grand Prix
wordt uitgebracht. “Nicky (Snijder, red.) rijdt Joyful ook nog en

we hebben nog niet echt een plan.
Maar ik wil graag meer ervaring

opdoen door verschillende paarden
te rijden.”

Gelezen op
social media
Emma Laarkamp:
‘Vandaag voor ‘t eerst weer met Zielardo (Manno) op concours gegaan. En
we komen steeds iets verder samen. U25 gewonnen! En als we het begin
kunnen vasthouden door de rest van de proef, ooit een keer naar die 70%.
Volgende week weer GP doorploeteren en misschien mijn nieuwe troef meenemen in de GP. Kan niet wachten tot ik mag.’
Annemarth Lieman:
‘Hoe gaaf is dit. Met Accy in de L begonnen en nooit durven dromen dat we
ooit U25 zouden rijden. Maar vandaag U25 gestart. Dit ging nog zeker niet
goed, maar met 61,15% ben ik voor nu tevreden! En met dit commentaar
van de jury kunnen we weer vol goede moed verder trainen!’
Rianne van Dulst:
‘Zooooo gaaf!!!! In dit deelnemersveld derde geworden met 67,547%.’

Bachmann Andersen grote winnaar in Herning
HERNING – Blue Hors-stalruiter Daniel Bachmann Andersen
was ‘the man to beat’ in Herning afgelopen weekend. Na de winst
van Helen Langehanenberg en Damsey FRH (v. Dressage Royal)
in de Grand Prix, trok Bachmann Andersen in de beslissende Kür
met Blue Hors Zack (v. Rousseau) de overwinning én de volle mep
Wereldbekerpunten naar zich toe. Met Blue Hors Don Olymbrio
(v. Jazz) won hij de Grand Prix Spécial in de CDI3*-tour en met
Blue Hors Zee Me Blue (v. Blue Hors Zack) won hij beide Lichte
Tour-proeven.
door Bettine van Harselaar

Herning was voor de West Europese League de aftrap van het Wereldbekerseizoen. Meestal is de
eerste wedstrijd niet het meest populair, maar toch toog er dit keer
een sterk deelnemersveld naar de

Deense stad, waarin vooral het
thuisland sterk vertegenwoordigd
was. Cathrine Dufour, winnares
van vorig jaar, moest Cassidy nog
afmelden omdat deze na een blessure nog niet fit genoeg is, maar
reed met de pas achtjarige Bohemian (v. Bordeaux) naar de winst in

Uitslagen
Grand Prix: 1 Helen Langehanenberg, Dui, Damsey FRH (v. Dressage Royal) 75,65; 2 Tinne
Vilhelmson-Silfvén, Zwe, Don Auriello (v. Don Davidoff) 74,06; 3 Daniel Bachmann Andersen,
Den, Blue Hors Zack (v. Rousseau) 73,82; 11 Thamar Zweistra, Ned, Hexagon’s Double
Dutch (v. Johnson) 68,52; 12 Saskia Maertens, Ned, Legend Of Loxley (v. Lord Loxley) 67,23.
Grand Prix, Kür: 1 Bachmann Andersen, 83,37; 2 Langehanenberg, 81,50; 3 VilhemsonSilfven, 80,90; 11 Zweistra, 71,95; 12 Maertens, 70,87.

de CDI3* met ruim 76%. In de
Spécial troefde Bachmann Andersen met Don Olymbrio haar met
ruim 77% af.

Met Blue Hors
Zack pakte Daniel Bachmann
Andersen in de
beslissende Kür
de overwinning
én de volle mep
Wereldbekerpunten. Ook met zijn
andere troeven
liet de Blue
Hors-stalruiter
van zich horen.

Zack in vorm
In de Grand Prix oogde Blue Hors
Zack onder Bachmann Andersen
misschien nog wat vlak, waardoor
de overwinning naar de altijd technisch sterk rijdende Helen Langehanenberg en Damsey FRH ging.
Tinne Vilhelmson-Silfvén en Don
Auriello (v. Don Davidoff) werden
tweede. In de Kür stond Zack er
weer scherp aan, en reed Bachmann
Andersen naar een unanieme overwinning met 83,375%, en verwees
hij Langehanenberg naar de tweede
plaats. De derde plaats in de Kür
was voor Vilhelmson-Silfvén, die
met Don Auriello voor het eerst na
hun blessure-pauze weer boven de
80% uitstegen.

Bijrol voor Nederlanders
Voor Nederland waren Thamar
Zweistra met Hexagon’s Double
Dutch (v. Johnson) en Saskia

FOTO WWW.ARND.NL

Maertens met Legend of Loxley (v.
Lord Loxley) aanwezig in Herning.
Zweistra kreeg met de KWPN-erkende hengst zowel in de Grand
Prix als de Kür fouten in de wisselserie om de pas, wat veel punten
kostte. Maertens kreeg in de Grand

Prix een klein foutje in de zig-zag,
maar zette een keurige Kür neer
zonder fouten, waardoor er veel zevens op het protocol verschenen.
Zweistra en Maertens werden in
Herning in de Kür elfde en
twaalfde.

EVENTING
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Rood, geel of groen: de kleuren waar het straks om draait?
Nieuw toelatingssysteem eventing nog lang geen werkelijkheid
DOETINCHEM – Eventers die het NRC lezen, staan misschien
al in de startblokken voor een nieuw, slim toelatingssysteem voor
internationale wedstrijden. In een artikel geplaatst op de website
van dit dagblad was sprake van invoering van een systeem met
behulp van EquiRatings (zie kader). Ingangsdatum zou 1 januari
2019 zijn. Daar is echter geen sprake van, laat de FEI weten.
door Esther Berendsen

In het artikel met de kop ‘Dankzij
meer data zijn de paarden ook beter
af’, gepubliceerd op 14 oktober op
nrc.nl, is te lezen: ‘Platenkamp legt
uit dat de FEI met de nieuwe werkwijze ruitercombinaties digitaal wil
screenen. Bij aanmelding voor een
wedstrijd komt er een groen, geel
of rood signaal. Rood betekent een
startverbod en bij geel is een tussentijdse veterinaire keuring vereist. Pas als die met goed gevolg is
volbracht, is inschrijving toegestaan. Bij een groene ‘bullet’ is de
inschrijving vanzelfsprekend geen
probleem. Die nieuwe werkwijze
moet operationeel worden vanaf 1
januari als de FEI voor eventing
overgaat tot een nieuwe klasse-indeling van vijf niveaus.’
Vooral de datum die genoemd
wordt voor invoering van het EquiRatings systeem trekt de aandacht,
het is tenslotte al bijna januari. Navraag bij de FEI leert echter dat er
geen sprake is van wijzigingen in
het reglement of de toelatingseisen
vanaf 2019. Victoria Dormeuil,
werkzaam op de afdeling Eventing
van de FEI: “We werken inderdaad
samen met Sam Watson en zijn
compagnon van EquiRatings en we
onderzoeken de mogelijkheden om
de data die zij verzamelen in te zetten. Maar het is te vroeg om te zeggen dat we een nieuwe werkwijze

of nieuwe reglementen gaan hanteren. Het is under study.”
Gert Naber, disciplinespecialist bij
de KNHS en (als internationaal
Technical Delegate) lid van de FEI
Eventing Risk Management Steering Group, bevestigt dit. “Na enige
jaren onderzoek zal de Steering
Group deze wijziging voorstellen.
Intussen zijn er wel wedstrijdorganisaties en bonden die EquiRatings
gebruiken. De Ierse eventingbond
heeft hier bijvoorbeeld goede ervaringen mee.”

Zinvol vervolg
Over de noodzaak van een beter,
specifieker toelatingssysteem zijn
de deskundigen het in ieder geval
eens. National Safety Officer Teun
Platenkamp, ook geciteerd in het
NRC: “Ik ben zeker voorstander
van dit systeem en ik heb ook de indruk dat men binnen de FEI heel
enthousiast is over het werk van
Sam Watson. We zijn al ruim tien
jaar bezig met het vergroten van de
veiligheid van eventing. We kunnen
ons niet permitteren dat paarden
vallen, dat is het voornaamste doel.
Daarin zijn al heel veel stappen
gezet, maar het inzetten van data
om onjuiste inschrijvingen te voorkomen is een heel zinvol vervolg.
Dat de FEI daarbij niet over één
nacht ijs gaat, lijkt me verstandig.
In januari komen de safety officers
weer bij elkaar en dan is dit zeker

EquiRatings?
EquiRatings is ontsproten aan het brein van de Ierse eventingruiter Sam Watson.
Watson, naast ruiter ook in het bezit van een graad in informatiesystemen, ontwikkelde met een vriend een op eventing gerichte database, waarin alle gewenste gegevens van paarden, ruiters en wedstrijden wordt verzameld. Dat
groeide uit tot EquiRatings, een database waarin inmiddels gegevens van zo’n
80.000 paarden, 10.000 ruiters en alle eventingwedstrijden staan. In totaal beschikt EquiRatings nu al over 38 miljoen datapoints. In het voorjaar van 2017 is
de FEI een vierjarige samenwerking aangegaan met het bedrijf.

Disciplinespecialist Gert Naber, in 2007 zelf nog actief op CHIO Aken, is voorstander van het gebruik van EquiRatings bij de toelating voor internationale wedstrijden. Voordat het zover is, zijn er wat hem betreft nog wel ‘enkele jaren
onderzoek’ nodig.

onderwerp van gesprek.”
Wat schort er dan aan het huidige
systeem? “Het huidige promotiesysteem van de FEI is vrij mild”,
legt Naber uit. Volgens de regels
van de FEI hoef je slechts één éénsterwedstrijd uitgereden te hebben,
voor je op tweesterrenniveau mag
starten. En twee keer een tweester
uitrijden geeft toegang tot de driester. De nationale bonden mogen
daar aanvullende eisen op loslaten
en dat doen we als KNHS ook. Zo
moet je in Nederland minimaal
twee keer een éénster hebben uitgereden voordat je een niveau hoger
mag. Maar ook dan blijven de eisen
vrij mild. Want stel, je hebt een jaar
lang niet gestart om wat voor reden
dan ook. Of een combinatie heeft
zich op drie wedstrijden teruggetrokken. Dat heeft allemaal geen
negatieve invloed op de kwalificatie, maar het kan wel degelijk gevolgen hebben voor het resultaat.
Een deel van de ruiters kan zelf
heel goed inschatten of het paard fit
genoeg is voor een bepaalde wedstrijd, maar er zijn ook ruiters die
tegen beter weten in inschrijven
omdat ze nu eenmaal graag willen
starten. Of omdat ze met druk van
eigenaren te maken hebben. Die
ruiters mogen starten, met alle mogelijk negatieve gevolgen van
dien.”

Voorspellend vermogen
EquiRatings is geen nieuwkomer.
Twee jaar geleden deed het bedrijf
al een scan in Badminton. Naber:
“Daar kwam uit dat zestig van de
tachtig deelnemers helemaal goed
zat. Op basis van de resultaten op
voorgaande wedstrijden was hun
deelname aan Badminton absoluut
geen probleem. Maar er was dus
ook een deel dat, met het nieuwe
systeem, een ‘gele of rode bol’ zou
krijgen. Zij hadden het hele voorgaande jaar geen aansprekende resultaten laten zien. Er bleek een
duidelijk verband te zijn tussen de
voorspelling van EquiRatings en de
resultaten van de wedstrijd. Eén
van de deelneemsters, een amateurruiter uit Engeland die geruime tijd
niet gepresteerd had, kwam bijvoorbeeld ten val.”
Volgens Naber hebben we het promotiesysteem in Nederland al
goed op orde, met name door de
basis in de klasse B t/m M. Maar
in landen waar nauwelijks wedstrijden op dat niveau zijn, beginnen combinaties met veel minder
ervaring op éénsterniveau. Vandaar dat de FEI behoefte heeft aan
meer informatie over de prestaties,
naast het feit dat een combinatie
een MER (‘winstpunt’) heeft behaald of uitgesloten is. Naber: “Zo
heeft de FEI met behulp van de database van EquiRatings besloten
om de kwalificaties die een amateur nodig heeft om naar een hoger
niveau te mogen, uit te breiden.
Dit omdat uit de data bleek dat
deze op hogere niveaus meer ernstige vallen veroorzaken dan de
zogenaamde professionals. Terwijl

EquiRatings is ontsproten aan het brein van de Ierse eventingruiter Sam Watson.
Watson, op de foto in actie op de afgelopen editie van Military Boekelo, ontwikkelde met een vriend een op eventing gerichte database. FOTO’S WWW.ARND.NL

de professionals volgens de database sneller rijden, wellicht meer
risico nemen om hoog in het klassement te komen en daardoor in
principe hun valkans vergroten.”

Hartslagmeter om
Watson wil in de nabije toekomst
gegevens over uithoudingsvermogen, de snelheid in de cross, het
hartritme en de keuringsresultaten

Als iedere deelnemer een hartslagmeter gebruikt, levert dat ontzettend veel informatie op die je kunt
gebruiken om deelnemers wel of
niet toe te laten. Als een paard vijf
weken voor Badminton binnen de
tijd bleef én snel herstelde, is dat
een heel andere uitgangspositie dan
een paard dat op dat moment tijdfouten en een heel hoge hartslag
heeft.”

Teun Platenkamp: ‘We kunnen ons niet permitteren dat paarden vallen’
aan de database toevoegen. Naber
juicht het toe. “Neem de hartslag
van paarden, dat geeft ontzettend
veel informatie. Alice gebruikt altijd een hartslagmeter, ook tijdens
wedstrijden. In een wedstrijd doe je
niks met die informatie, maar achteraf kun je wel precies zien hoe
een paard de prestatie heeft doorstaan. Is hij fit, ben je op niveau?
Of zul je nog iets harder moeten
trainen voor de volgende wedstrijd?

Het is ingewikkeld om het toelatingsbeleid op al deze informatie af
te stemmen, geeft Naber toe. “Je
zult hier sowieso een jaar mee moeten experimenteren, want de gevolgen zijn groot en je moet heel goed
uit kunnen leggen waarom je bepaalde grenzen trekt. Maar het
voorkomt uiteindelijk wel dat we
achteraf tegen elkaar zeggen: die
combinatie had daar helemaal niet
moeten rijden.”

Van vier naar vijf sterren
Een verandering die we wél tegemoet kunnen zien is de wijziging van de klassenindeling (per 1 januari 2019). Er komt aan de onderkant een klasse bij, wat
betekent dat alle wedstrijden eigenlijk een klasse opschuiven. De nieuwe éénster
is een 1,05 m.-klasse. In Nederland worden de resultaten in die klasse bijgeschreven in de klasse M.
In het kort:
- een nieuwe klasse aan de onderkant, speciaal voor landen die tot op heden
nauwelijks wedstrijden onder het huidige éénsterniveau aanbieden;
- 1*: 1,05 m., vergelijkbaar met de klasse M.
- 2*: vergelijkbaar met de klasse Z.
- 3*: huidige 2*.
- 4*: WK’s en Olympische Spelen, o.a. Boekelo.
- 5*: Adelaide, Badminton, Lexington, Luhmühlen, Pau en Burghley.

TRAKEHNER
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Gemiddeld 66.800
euro voor springtalenten

Favorieten vallen uit en Kattenau kampioen

ZWOLLE – Tien jonge springtalenten
van Teus van den Brink leverden op
de Sale of the Rising Stars vrijdagavond 668.000 euro op. Favoriet Impala (v. Tangelo van de Zuuthoeve)
ging voor 160.000 euro naar een
Britse koper.
Teus van den Brink: “Je moet de paarden verkopen die op dat moment de
beste van je stal zijn. Anders heeft het
geen zin. Ik wil geen opruimveiling,
maar met kwaliteit komen en dat
wordt gewaardeerd door de kopers.”

Easy Game-lijn opvallend op Trakehner hengstenkeuring
NEUMÜNSTER – Het Trakehner-publiek is van het enthousiaste
soort. Op geen enkele keuring wordt zoveel geklapt als halverwege
oktober in de Holstenhallen. Ook voor kampioen Kattenau (v. Honoré du Soir) hield het applaus minutenlang aan. “Ik doe dit al werk
al heel wat jaren en nog nooit heb ik meegemaakt dat er zo lang geklapt werd voor een kampioen”, zei fokkerijleider Lars Gehrmann.
Of dat applaus ook helemaal de kwaliteit van de nieuwe kampioen
weerspiegelde, daarover zijn de meningen verdeeld.
door Rick Helmink

Peggershof-paarden
duur in Lier
LIER – Op de Woodland’s International
Sales in Lier werd de vijfjarige merrie
Nogana van het Peggershof als duurste afgeslagen. De dochter van Ogano
Sitte werd door een Zwitserse klant
gekocht voor 166.000 euro, een recordbedrag voor de veiling.
Nogana van het Peggershof (Ogano
Sitte x Leader M) ontketende als
vierde paard in de ring een hevig
biedduel. Maar daar hield het succes
van het Peggershof niet op. Enkele
paarden later werd namelijk de Ogano
Sitte-hengst Livingstone van het Peggershof afgeslagen voor 165.000 euro.
Hij zal in de toekomst in de ring verschijnen onder de Turkse vlag.
De zevenjarige Livingstone komt uit
de grootmoeder van Nogana, Diana
van Klapscheut. Zij is de zus van
onder meer Coriana van Klapscheut.
Een hengstveulen van Diamant de Semilly uit de halfzus van Emerald verwisselde van eigenaar voor 22.000
euro. Een embryo van Baloubet du
Rouet uit de stam van Van ‘t Roosakker werd voor 19.000 euro verkocht.

Verrichtingstopper wint
bij 1,40 m-debuut
ZWOLLE – De Britse springruiter Alex
David Gill liet de KWPN-goedgekeurde
hengst Grand Slam VDL afgelopen
weekeinde debuteren in het 1,40 m.
Het werd een winnend debuut, de
nog maar zevenjarige voormalige verrichtingskampioen schreef de 1*-finale
op zijn naam. “We behaalden van de
zomer in Ermelo een ticket voor het
WK voor zevenjarigen in Lanaken,
maar daar zijn we niet heen gegaan”,
aldus Gill. “Het kwam te snel. Ik wil
met dit paard de tijd nemen. Dat verdient hij. Het is een goed paard. Ik
denk dat hij hier de verwachtingen
heeft ingelost die hij als jong paard al
wekte.”

Deense veulens halen
gemiddeld 11.000 euro
HERNING – Het Dansk Varmblod
haalde met de eerste World Cup-veiling in Herning hetzelfde gemiddelde
als eerder dit jaar op de eliteveiling
voor DVB-veulens: 11.000 euro. Andreas Helgstrand kocht het duurste
veulen van de veiling voor 23.000
euro, Worres Nina (Franklin x Aquilino).
De zeer populaire Love It Nexen (Blue
Hors St Schufro x Belissimo M) verwisselde voor 10.500 euro van eigenaar
en Hesselhøj Vamilja (Vitalis x Sir Donnerhall II) bracht 16.000 euro op. Dit
merrieveulen komt uit een van de
sterkste merrielijnen van Denemarken
en is nauw verwant aan nationaal
kampioen Hesselhøj Donkey Boy.

Hoe het zij, de Oostenrijkse Trakehner liefhebber Hans-Jörg Gasser
vond de hengst in de aansluitende
veiling 270.000 euro waard. Cat.nr.
15 Kattenau, uit de eerste jaargang
van Honoré du Soir (Easy Game x
Latimer), zal het komende seizoen
beschikbaar zijn op station Galmbacher. De door Kurt en Michael
Weippert uit de merrie Kiss Me
Kate (Perechlest x Stradivari x Volkorn xx) gefokte 1,68 m metende
bruine maakte op fokkerijleider
Lars Gehrmann indruk met zijn bewegingen. “Deze hengst toonde een
hoge mate aan levensvreugde bij al
zijn optredens met daarbij drie
voortreffelijke gangen en daarmee
oogstte hij elke keer applaus. Qua
model kan hij misschien nog wat
rijker, maar er was geen hengst die
bij hem in de buurt kwam qua beweging”, aldus Gehrmann, die in
deze keuring met zijn collega’s veel
waarde hechtte aan het karakter van
de hengsten. Hengsten die niet gelaten door de baan gingen, werden
zonder pardon de laan uitgestuurd.

Drie Millenniums niet
Gehrmann, die in aanloop naar de
keuring nog hamerde op het aambeeld dat de Trakehner-keuringscommissie nooit kwaliteit zou
straffen omdat een bepaalde hengst
of hengstenlijn veel voorkomt,
stuurde onder andere twee Millenniums naar huis die zich volgens de
keuringscommissie niet naar behoren gedragen hadden. Beide hengsten werden voorlopig niet
goedgekeurd – met de aanbeveling
zich nogmaals te tonen onder het
zadel. De kwaliteit van de paarden
werd bij de afwijzing wel door
Gehrmann benadrukt.
Het gaat daarbij om cat.nr. 23 Kavalli (Millennium x Van Deyk, volle
broer van kampioenshengst Kaiser
Milton) en cat.nr. 26 Obama (Millennium x Hofrat). Eugène Reesink
nam zijn Kavalli weer mee naar
huis en de eigenaar van Obama liet
hem veilen in Neumünster. Met
53.000 euro was Obama duurder

dan zijn geprimeerde halfbroer Integer (Millennium x Integer) die
‘maar’ 38.000 euro opbracht en de
andere goedgekeurde Millennium,
His Choice (mv. Le Rouge), die
40.000 euro in het laatje bracht.
Een vijfde Millennium was op de
straat één van de opvallendste paarden van de dag. Deze cat.nr. 25
Konstantin (ex. Kwahu v. Millennium x Münchhausen x Sixtus) viel
na de straat uit vanwege een hoefzweer.

Easy Game
Opvallend op deze keuring was de
invloed van Joop van Uyterts Easy
Game (Gribaldi x Schwadroneur).
De door Flip Willemsen uit de topmerrie Evita gefokte Easy Game –
die misschien wel betiteld kan worden als de best fokkende Gribaldizoon gezien de successen van zijn
geringe nafok – is niet alleen de
grootvader van de kampioen. Hij
staat ook op het papier als grootvader en overgrootvader van vier andere goedgekeurde hengsten. Naast
de twee Millenniums werden ook
nog twee zonen van de door de familie Hofman gefokte Ivanhoe
(Millennium x Hohenstein) goedgekeurd. Great Gatsby (mv. Imperio)
en Preussen Party (mv. Connery).

Het applaus voor Trakehner kampioen Kattenau (v. Honoré du Soir) hield minutenlang aan. FOTO’S TRAKEHNER VERBAND/STEFAN LAFRENTZ

weekend dertien hengsten aan de
Trakehner-fokkerij toegevoegd.
Naast de reeds genoemde hengsten

gaat het om zonen van Zonyx ox,
Goldschmidt, High Motion, Kaiser
Wilhelm, Ovaro en Saint Cyr.

Joop van Uytert:
‘Knap wat dit kleine stamboek doet’
Trakehner-liefhebber Joop van Uytert is redelijk te spreken over de nieuwe jaargang. “Het was jammer dat het beste paard uitviel, nummer 25, de Millennium.
Dat is een paard waar ik ook nog serieus naar gekeken heb. Echt een aparte.
Gemiddeld genomen vond ik de kwaliteit niet tegenvallen. Wat ik mooi vond om
te zien is dat de lijn van Easy Game toch net even wat extra dressuurpaardenkwaliteiten meegeeft, net wat meer voorkant en voorbeen.”
“Natuurlijk kun je heel kritisch zijn over deze keuring, maar dat kunnen we in
Nederland ook. Bij ons zijn er ook altijd maar één of twee uitschieters en daarbij
moet je niet vergeten hoe klein Trakehnen is en dat ze zitten met de handicap
van een gesloten stamboek. Dan is het toch knap wat ze voor elkaar krijgen, in
de sport en op zo’n evenement. Er gaan stemmen op om het stamboek deels
te openen. Ik denk dat er in de toekomst misschien een apart register en een
aparte keuring komt voor halve Trakehners en dan is het echt een stamboek om
rekening mee te houden.”

Reservekampioen
De hengstenkeuringscommissie
maakte publiekslieveling cat.nr. 32
Instagram (Schwarzgold x Vivus x
Langata Express xx) reservekampioen. In de aansluitende veiling werd
de zwartbruine hengst (1,67 m)
voor 160.000 euro door Trakehnerliefhebbers uit Taiwan aangekocht.
Hij blijft voorlopig in Duitsland om
de fokkerij te dienen en opgeleid te
worden. “Hij heeft de aura van een
bijzondere hengst en heeft het
grootste aandeel ‘speciaalbloed’ van
alle goedgekeurde hengsten.”

Dertien goedgekeurd
De vierde premiehengst was de vos
Giuliani (Berlusconi x Kanudos xx
x Testarossa), die in de veiling voor
50.000 euro een nieuwe eigenaar
vond. In totaal werden er afgelopen

Mooie prijzen op veiling
Naast de goedgekeurde hengsten (gemiddelde prijs: 71.900 euro) werden in Neumünster ook niet-goedgekeurde hengsten, rijpaarden, fokmerries en veulens verkocht. De zesjarige hengst Greenwich Park (Saint Cyr x Alter Fritz) was de topper
bij de rijpaarden. Hij bracht 130.000 euro op. Met die 130.000 euro was Greenwich Park met afstand de veilingtopper. Hij vertrekt naar Oostenrijk. Boven de
50.000 euro kwam ook de driejarige Ancelotti (Cadeau x Insterburg). De ruin
bracht 55.000 euro op. Bij de niet-goedgekeurde 2,5-jarige hengsten was Obama
(Millennium x Hofrat) de duurste met 53.000 euro. Hij werd voorlopig niet goedgekeurd.
Bij de veulens is Millennium de grootvader van de topper. Herzsturm (Rhenium
x Imperio) bracht 15.000 euro op en was daarmee het duurste veulen. De topper
bij de fokmerries was Inscription (Ovaro x Glanzlicht) met 25.000 euro. De gemiddeld prijs bij de rijpaarden lag op 41.050 euro, voor de niet-goedgekeurde
hengsten werd gemiddeld 15.633 euro neergelegd, voor de fokmerries 19.111
euro en voor de veulens 9.642 euro.

Eugène Reesink: ‘Niet te vergelijken met
andere stamboeken’
Eugène Reesink was met vrouw Annebeth een weekend in Neumünster en
moest daar even acclimatiseren. “Je moet hier niet heen gaan en alles willen
vergelijken met de rijpaardfokkerij. Het is een aparte wereld, waar de belangrijkste
selectiecriteria niet helemaal overeenkomen met die van de andere stamboeken.
Wat de belangrijkste criteria dan wel zijn is mij nog niet helemaal duidelijk. Ik
moet wel zeggen dat de Trakehners gemiddeld genomen goed kunnen stappen
en dat er duidelijk stappen vooruit zijn gemaakt qua karakter. Verder heeft het
stamboek echte aanhangers en zijn er mensen die veel geld willen neertellen
voor een Trakehner, ongeacht zijn geschiktheid als rijpaard.”

Bij de 2,5-jarige hengsten was de voorlopig niet goedgekeurde Obama
(Millennium x Hofrat) de duurste met 53.000 euro.
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Stap springt eruit bij IBOP-topper Donna Karen JDJ
DELFT – Hoewel er in de IBOP in de meeste gevallen jonge, nog
vrij onervaren merries worden aangeboden, kwam er vorige
week dinsdag in Delft ook een oudere merrie voor de jury. Deze
Donna Karen JDJ – die als veulenboeker de baan binnenkwam
– liep naar de hoogste dagscore én verdiende het sterpredicaat.
Ondanks dit mooie resultaat zal de merrie van Elseliene Bos, die
met haar acteert in het ZZ-Licht, voorlopig niet ingezet worden
voor de fokkerij.
door Marlien Smit

‘Geen blikvanger’

Dat de merrie ZZ-Licht loopt is
volgens regio-inspecteur Dirk
Reijne geen garantie voor een
goede IBOP. “Vaak zie je dat bij de
oudere paarden, die al behoorlijk
hoog in de sport gelopen hebben,
de IBOP wat tegenvalt. Maar dat
was bij dit paard absoluut niet het
geval, ze liet zich goed zien.”
De bijna afzwaaiende Dirk Reijne
gaf in Delft samen met Marcel Beukers een negen en vier achten aan
de merrie. “Een sympathiek en heel
fijn te rijden paard dat mooi door
het lichaam stapt. Voor de heel zuivere stap hebben we dan ook een
negen gegeven”, licht Reijne zijn
cijfer toe.
“De merrie heeft ook een goede
galoppade met een mooie beenzetting. In de draf zou ze nog iets meer
tot dragen kunnen komen en ze zou
voor het mooie een fractie meer
met de schoft omhoog kunnen
lopen.”

Eigenaresse Elseliene Bos heeft
haar merrie pas vanaf april 2017.
“Ik kocht haar van Daniëlle
Bloem”, vertelt Bos. “Mijn oude
paard was net verkocht omdat die
het ZZ-Licht niveau niet aankon,
zodoende gingen we op zoek naar
een opvolger.” Het was vooral de
beweging waar Bos voor viel.
“Toen we Donna Karen zagen
staan, was ze niet per se de mooiste
van stal, geen blikvanger. Maar
toen ik haar zag lopen en met rijden
haar beweging voelde, was ik snel
overtuigd. Ik vind haar draf goed,
omdat ze heel lichtvoetig en makkelijk loopt. In galop heeft ze veel
sprong en ze stapt ook heel makkelijk. Haar karakter is ook super, ze
is echt heel meegaand. Ze stond
daar toen heel rustig, dat sprak me
meteen aan.” In het jurycommentaar kan Bos zich grotendeels vinden. “We hadden zelf de draf wat
hoger ingeschat, maar voor de rest
waren we het met de jury eens. In

Elseliene Bos
stuurde haar
Lord Leatherdale-dochter
Donna Karen JDJ
naar de hoogste
IBOP-score in
Delft.

mijn proeven krijg ik ook altijd
hoge cijfers voor de stap.”

Sport voor fokkerij
Elseliene Bos, eigenaresse van een
café voor feesten/partijen en een
broodjeszaak, rijdt haar paard puur
hobbymatig. Naast haar eerste ZZLichtpaard reed ze ook de merrie
Ulantora (v. Gribaldi) van haar zus
Susanne Bos met het oog op het
sportpredicaat naar het Z2. Het is
de bedoeling om met Donna Karen
nog een stapje verder te komen.
“We zijn samen in het Z1 begon-

nen, daar vloog ze doorheen, net als
door het Z2. Sinds deze zomer
loopt ze in het ZZ-Licht en we zitten al op de helft van de punten. We
zijn nu aan het focussen op de wissels. Als ze heel blijft, en dat is altijd maar de vraag bij paarden, dan
heeft ze zeker alle mogelijkheden
om verder te komen. Voorlopig
blijft ze in de sport, maar als er ooit
een moment aanbreekt dat ik niet
kan rijden, willen we er wel een
veulentje mee fokken.”
Dat was dan ook de reden dat Bos
besloot de IBOP te rijden. Donna

Karen was nog niet eerder op een
keuring geweest. “Mijn vader en
zus fokken en zij vinden het wel interessant om misschien in de toekomst verder te gaan met Donna
Karen. Vandaar dat we haar als
tienjarige nog de IBOP lieten
lopen.” Overigens kreeg de merrie
als vierjarige al een NRPS-geregistreerd palomino-veulen van de
SSH-hengst McJonnas. “Daar zouden we best wel meer over willen
weten, maar tot nog toe is dat ons
niet gelukt”, besluit Bos.

»Voor uitslagen: zie pag. 18

Gelderse IBOP-topper bezorgt eigenaren vooral plezier
ERMELO – Met achttien te beoordelen paarden was de IBOP
Gelders paard drie keer drukker bezet dan de editie van vorig
jaar, toen er slechts zes paarden voor hun test in de baan kwamen.
De vierjarige Inspekteur-zoon James Bond J liep voor de wagen
met speels gemak naar een totaal van 83,5 punten, met afstand
het beste resultaat van de dag.

moest dekken. Toen zei dierenarts
Jan Nas tegen me: ‘Probeer maar
een rietje voor een speciale prijs te
krijgen, dan zet ik het erin’, en dat
resulteerde in James Bond”, vertelt
de fokker lachend.

Geen Juweeltje
door Marlien Smit

Fokker Albert de Jong uit Ophemert kocht Brenda (v. Special D),

de moeder van James Bond, als
guste merrie. “Ik kwam bij Van
Manen, maar ik had werkelijk geen
idee bij welke hengst ik de merrie

Sabrina Melotti, partner van vierspanrijder Theo Timmerman, reed
moeder Brenda nog maar net
onder het zadel toen het veulen ge-

Ibsen B laat zich goed zien in hengstencompetitie
Als intermezzo in het volle IBOP-programma, toonden drie jonge hengsten hun kunnen in de eerste wedstrijd van de hengstencompetitie Gelders Paard. Onder het zadel liep Ibsen B (v. Wynton) naar de winnende score van 77 punten, gelijk aan het
puntentotaal dat Imposant EM (v. Danser) in zijn aangespannen proef behaalde. De vijfjarige Ibsen B werd in Ermelo voorgesteld
door Yardena van Es, die de teugels na het dekseizoen overnam van Lisanne der Nederlanden.
Gerrit te Bokkel, eigenaar van Ibsen B, was vooral blij met de etalage die zijn hengst kreeg. “Er waren veel deelnemers aan
de IBOP, want het Gelders paard doet het de laatste jaren steeds beter, dus als daar dan de hengstencompetitie ook wordt
verreden, is dat extra mooi.” Te Bokkel begint te lachen als hem gevraagd wordt naar het aantal merries dat de jonge hengst
tot op heden gedekt heeft. “Te weinig voor het Gelders paard, maar ja, voor een hengstenhouder is het altijd te weinig. Hij
heeft al zo’n vier a vijf mooie veulentjes laten zien, en er zijn dit jaar zo’n zes merries gedekt. Maar ja, de fokkerij van het
Gelders paard is nu eenmaal niet zo
groot. Zo’n hengst moet natuurlijk nog
wat meer bekendheid krijgen, dus als
hij zich dan zo goed presenteert, dan
hoop ik dat het aantal dekkingen volgend jaar wat toeneemt!”
In het kader van zijn goedkeuringstraject werd de driejarige hengst Kardieno
(v. Dante Weltino) in Ermelo aangespannen gepresenteerd.

Wynton-zoon Ibsen B liep onder zijn
nieuwe amazone Yardena van Es
naar 77 punten in de hengstencompetitie Gelders Paard.

“We hebben er heel veel lol in, wat mij betreft mag hij blijven!”, zijn eigenaren
Sabrina Melotti en Albert de Jong het eens over de toekomst van IBOP-topper
James Bond J (v. Inspekteur). FOTO’S THEO JANSSEN

boren werd. “Ik was meteen verliefd op dat beestje, het was een
wijs ding. Ik wilde hem graag hebben, maar Albert wilde hem niet
kwijt. Toen besloten we hem
samen te houden”, vertelt Melotti.
“Ik wilde hem eigenlijk Juweeltje
noemen, maar dat mocht niet van
Albert, dus toen is het James Bond
geworden”, zegt Melotti, die
Brenda na de geboorte van haar
veulen naar het sportpredicaat
reed, lachend.

Plezier voorop
“We hebben eigenlijk geen specifiek toekomstplan met James
Bond”, vertelt De Jong. “We hebben er zoveel lol in, wat mij betreft

mag hij blijven.” Ook Sabrina Melotti, die James Bond in de IBOP
voor de wagen aan de jury toonde,
beaamt het gebrek aan een ‘plan’.
“In de mensport doet hij het heel
erg goed en toont hij veel talent.
Dus ik denk dat het toch die kant
opgaat, al heb ik ook nog geen idee
hoe. Ik heb zelf een fijn enkelspanpaard en ik vind mennen heel leuk,
maar één paard is zat. Misschien
komt hij wel bij Theo in het vierspan, we weten het nog niet, eerst
eens kijken hoe hij zich ontwikkelt.
Voorlopig hebben we er plezier
mee en heb ik hem gekocht voor de
hobby, dus hij hoeft ook van mij
niet weg.”

»Voor uitslagen: zie pag. 18
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WFFS: in het verleden ook al onder de aandacht
Springpaardenstamboeken maken zich nog niet zo druk
DOETINCHEM – Eind april van dit jaar kwam WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome) breder onder de aandacht in Europa. Op 25 april publiceerde Horses.nl het eerste artikel over de
aandoening en nog geen twee weken later besloot het KWPN alle
actieve hengsten te testen. Wat heeft de reis terug in de tijd, naar
aanleiding van de ophef die een half jaar geleden ontstond
rondom WFFS, ons gebracht?
door Rick Helmink

Een rondje langs de stamboeken
leert dat het vooral de stamboeken
zijn met dressuurpaarden die de
WFFS-maatregelen hebben genomen. In België (BWP, Zangersheide, SBS), bij het Holsteiner
Verband en bij Selle Français wordt
er nauwelijks over gerept, terwijl
onder andere het KWPN de hele
hengstenstapel liet testen en bij-

voorbeeld het Trakehner Verband,
Hannover, Oldenburg en Westfalen
alle hengsten op de hengstenkeuringen 2018 aan een test onderwerpen.
De verklaring daarvoor kan onder
andere worden gezocht in het feit
dat er veel dragers zijn gemeld uit
enkele zeer invloedrijke dressuurlijnen (onder meer de D-lijn van
Donnerhall) en dat de dressuurpaardenfokker zich meer lijkt bezig te
houden met WFFS.

Bekende dragers*
A La Carte NRW (Abke x Lux), All You Want (Apache x Goldstar), Apache (UB 40 x
Krack C), Arango (Apache x Fidermark), Atterupgaards Botticelli (Benneton Dream
x Caprimond), Banderas (Balou du Rouet x Grannus), Bellheim (Baloubet du Rouet
x Libero H), Bliss MF (Balou du Rouet x Argentinus), Blissful Surprise CH (Biss MF
x Rosenthal), Bravour (Cornet Obolensky x Quattro B), Bugatti Hiltop (Bergamon x
Rubinstein I), Chapeau Ciaco (Clintas x Ciacomini), Christiano (Coriano x Liberty
Life), Connaisseur (Con Amore x Donnerhall), Conturio (Con Sherry x Zenturio),
Cristallo I (Cornet Obolensky x Cassini I), Damon Gold (Damon Hill x Fürst Romancier), Delta Force (Diarado x Cassini I), Dolany (Donnerhall x Cor de la Bryere), Don
Principe (Donnerhall x Prince Thatch xx), Don Frederico (Donnerhall x Consul), Don
Vino (Donnerhall x Consul), Don Index (Don Crusador x Wolkentanz I), Don Romanov (Don Schufro x Romanov), Dubarry (Don Frederico x Rubinstein I), Emilio
(Escolar x Lauries Crusador xx), Everdale (Lord Leatherdale x Negro), Edward (Embassy I x Fabriano), Farscape DSF (Freestyle x Pacific Sunset), Firenze (Florestan I
x Donnerhall), Fleming (Farnese x Rio Negro), For Final (For Romance x Dimaggio),
For Sure (Finest x De Niro), Guardian S (Bodyguard x Trento B), Habanna (Vivaldo
x Van Gogh), Harvy (Bernini x Colino) Emmet (Everdale x Donnerschwee), Inclusive
(Everdale x Uptown), Indian Rock (Apache x Vivaldi), Inspire (Everdale x Don Romantic), Jack (Fernando H x Colino), Jovian (Apache x Tango), Jubel ES (Harley VDL
x Lauriston), Koss (El Corona x Goudsmid), Lacordos (Lancer III x Acord II), Landioso
(Landgraf x Calvados II), Liberty Gold (Londonderry x Weltmeyer), Limasol (Limes
x Brandenburger), Londoner (Londontime x Danone I), Londonderry (Lauries Crusador xx x Warkant), Londontime (Londonderry x Walt Disney), One in a Million
(Presley Boy x Nabab de Reve), Parcival (Koss x Unitas), Quantensprung (QuandoQuando x Donnerhall), Quantissimo (Quantensprung x Distelzar), Quaterhall (Quaterback x Donnerhall), Regino (Animo x Rebel II Z), Roemer (Pilatus x Cyrano),
Romeo (Romanov x Wolkentanz), Sagnol (Sandro Hit x Landadel), Singular la Silla
(Fergar Mail x Stakkato), Sir Wanabi (Santorini x Lortzing), Skovens Rafael (Romanov x Don Schufro), Soliman de Hus (Sandro Hit x Donnerhall), Southern Spirit
(Sir Charles x Lancer II), Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro), Sternlicht
(Soliman de Hus x Rascalino), Sarotti Mocca Sahne (Soliman de Hus x Lauries
Crusador xx), Total U.S. (Totilas x Sir Donnerhall I), Veneziano (Vivaldi x Donnerhall),
Ventador (Vigo d’Arsouilles x Lux), Vitens (Parcival x Zep), Waldaire (Waldgott x
Adios III), Wild Dance (Wolkenstein II x Matcho AA), Wilson (Koss x Cabochon) en
Winston (Roemer x Eclatant).
*deze lijst is gemaakt met online beschikbare informatie en kan derhalve dus
niet volledig zijn.

Nadat het KWPN de hele actieve hengstenstapel doorlichtte kwam aan het
licht dat onder meer deze Habanna drager is van WFFS. Eigenaar Bert Rutten liet de hengst daarop castreren en de focus komt nu geheel op de
sport te liggen. FOTO PAARDENKRANT/MELANIE BREVINK-VAN DIJK

Een rondje langs de stamboeken leert dat het vooral de stamboeken zijn met dressuurpaarden die de WFFS-maatregelen
hebben genomen. FOTO WWW.ARND.NL

Rond de 80 dragerhengsten
Tot nog toe zijn er zo’n tachtig
hengsten als drager van het gendefect dat WFFS kan veroorzaken getest en is hun status bekend
gemaakt. Bij de Nederlandse dragers valt de aanwezigheid van
Amor in de pedigree op, in Duitsland is het onder andere Donnerhall
die vaak opduikt. Maar er is meer:
de Q-lijn van de Fransoos Quattro
B is ook bovengemiddeld vertegenwoordigd, hetzelfde geldt voor de
L-lijn van Landgraf en het bloed
van Baloubet du Rouet.

Verder terug
Menig fokkerijgeïnteresseerde zal
de afstammingen van WFFS-dragers hebben nageplozen om daar de
gemene deler te vinden. Wat hebben bijvoorbeeld Londonderry en
Apache met elkaar gemeen in hun
pedigrees. Om de oorsprong te vinden moet je verder terug.
Toch is die ook niet zo lastig om te
vinden: met het in 2011 gepubliceerde artikel Gross und gut ist,
was Folge hat – Das königliche
Privatgestüt Weil van biologe en
hippisch journaliste Gudrun Waiditschka kom je al een heel eind. In
het 25 pagina’s tellende artikel
over de bekende Stoeterij Weil (de
privéstoeterij van de koning van
Württemberg) die de gehele Europese warmbloedpaardenfokkerij in
grote mate beïnvloedde, meldt
Waiditschka dat professor Adolf
Rueff al in de negentiende eeuw de
kenmerken van WFFS beschreef.
In zijn artikel ‘Eigenthümliche
Krankheitneugeborener Fohlen’
heeft Rueff, hoogleraar diergeneeskunde aan de Hochschule Hohenheim, het over een ongewone
geheimzinnige aandoening (met
exact dezelfde symptomen als
WFFS). “Nadat de in alle opzichten geweldige, in 1829 geboren
volbloedhengst Amurath zes jaar
veelvuldig ingezet werd op de stoe-

terijen Weil en Scharnhausen, vertoonde zich in 1844 voor het eerst
de neiging om te verwerpen bij
door Amurath gedekte merries. De
verworpen veulens vertoonden,
hoewel ze in een ontwikkelingsstadium waren waarin de hoornstructuren en met name de haren
normaal gesproken al aanwezig
zijn, afwijkingen op de hoornstructuren. Enkele veulens hadden helemaal geen haar, bij andere veulens
ontbrak een deel van het haar of de
hoeven, of de veulens verloren
delen daarvan na de geboorte.
Soms kwamen ook veulens levend
ter wereld, waarbij dezelfde afwijkingen vertoond werden en deze
veulens overleden vaak binnen enkele uren”, beschrijft Rueff. Op
Gestüt Weil hadden ze snel door
dat dit om een genetisch defect
ging, want het waren steeds de nakomelingen van Amurath die de
aandoening hadden. ‘Vanwege de
kwaliteit van Amurath was men
bereid om het risico te nemen’,
schrijft Waiditschka, want in de periode van 1841-45 verloor Gestüt
Weil minstens negen veulens en
tussen 1851 en 1853 nog eens drie

veulens, zo blijkt uit de aantekeningen van Rueff. Amurath werd
onverminderd ingezet.
Het verervingsschema was Rueff
niet bekend en dat is ook niet zo
gek: de Mendelse wetten van de erfelijkheidsleer werden immers pas
veel later ontdekt. Toch kwam men
er in Weil achter dat het bij deze erfelijke ziekte om autosomaal recessieve ververing ging. In de
pedigrees van de gestorven veulens
is er één gemene deler aan vadersen moederszijde: de woestijnarabier Bairactar (geboren 1813), de
vader van Amurath. Als Bairactar
daadwerkelijk de oorsprong is van
WFFS, is er geen ontkomen aan: de
Amurath-lijn komt in bijna elk
paard voor.
Dat kan overigens nog wel onderzocht worden: het skelet van Bairactar is bewaard gebleven en staat
in het Gestütsmuseum Offenhausen. Wellicht dat er nog bruikbaar
dna-materiaal van de hengst is.
Lees het hele artikel van Waiditschka online via deze link:
https://bit.ly/2CZEx6p.

In enkele zeer invloedrijke lijnen, waaronder de D-lijn van deze Donnerhall, zijn
veel WFFS-dragers gemeld. FOTO WWW.ARND.NL
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Nico Calis stuurt twee veulenboekers naar keurpredicaat
ERMELO – Op de startlijst van de IBOP voor tuigpaarden bevonden zich afgelopen vrijdag tussen de acht aanmeldingen geen
dames van stand, maar wetende dat Nico Calis senior alles thuis
voor de kar zet, beloofde hij met vier deelnemers op voorhand
spektakel. Hij liet twee stermerries thuis en kwam met twee veulenboekers naar Ermelo. Op de vrachtwagen louter Noord-Hollandse fokproducten en hoewel de merries nog behoorlijk groen
en dressuurmatig – vooral in de aanleuning – nog niet helemaal
klaar waren, presteerden beide in lijf en over de benen optimaal.
door Ria Hekkert

Als beste kwam Jara (Cizandro x
Manno), gefokt bij C.J.M. Boots te
Spanbroek, uit de bus. De volle zus
van publiekslieveling India van
Anton Kogelman liep 83 punten bij
elkaar. Het was wel even spannend,
maar eenmaal op gang liet deze
bruine zien wat ze kon. Veel actie,
veel tritt in de benen, snelle reflexen en door een goed achterbeenbebruik in staat erin te
klimmen. Ze behaalde allemaal
achten en een 8,5 voor lichaamshouding, actie voorbeen, gebruik
achterbeen en algemeen beeld als
tuigpaard. Bij momenten liet Jara
veel potentie zien. “Het gaat om de
bruikbaarheid van de merrie en het
testen van de aanleg”, aldus juryvoorzitter Johan Hamminga, die
niet op alle korrels zout legde.

Beoordelen wat
getoond werd
Bij de stamboekopname na de
IBOP keurde de jury wat ze toen
aan de hand zag en daarbij viel men

niet terug op de eerder verstrekte
punten uit de proef. Dat oogt tegenstrijdig, maar men keurde tenminste
wat op dat moment getoond werd.
Dat verdient een compliment, daar
elders bij de rijpaardkorpsen – vaak
uit angst zichzelf in de vinger te
snijden – de punten, vaak ongeacht
het live gepresenteerde, aanpast
worden aan de eerder gegeven punten omdat men zich anders moet
verantwoorden. Jara, die in het fundament nog wat droger zou mogen
zijn, scoorde 78 punten op exterieur
en 76 voor beweging, waarbij ze
het aan de hand wat liet zitten in het
achterbeengebruik. Daarentegen
liet haar stalgenote, de lang gelijnde
en hoogbenige, 1,71 m grote Jarana
(Atleet x Marvel) – door Calis zelf
gefokt – zich aan de hand veel
beter zien dan in tuig. In tuig was
de merrie dressuurmatig nog niet
klaar. Ze had wat moeite om door
de nek te komen en zou iets nageeflijker mogen zijn. Ondanks wat bemerkingen op de aanleuning en het
front, was ze in staat met de schoft
omhoog te lopen en toonde ze veel

Nico Calis stuurde Jara (v. Cizandro) naar de hoogste IBOP-score van 83 punten. FOTO GEERT BOUIUS

mechaniek en scharnier in de benen
tijdens de showwagenproef, die een
stuk beter was dan de menproef. Terugkomen in het front was (nog) te
veel gevraagd. Voor front, looplust
en algemeen beeld als tuigpaard
was er een 7,5, voor de rest ontving
ze een 8. Als overgrootmoeder staat
de UTV-reservekampioen van 1994
Justina (v. Renovo) van de Fokker
van het Jaar 2003, Bep Bon uit Hilversum, te boek. In de toekomst zal

Thuiskeuring levert extra NRPS-keurmerrie op
DE VEENHOOP – Op het terrein van Stoeterij Affetogranta
in De Veenhoop hield het
NRPS onlangs een thuiskeuring. Tien paarden, die om diverse redenen de reguliere of
nationale keuring misliepen,
kwamen voor de jury en diverse predicaten konden uitgereikt worden.

Jivirona

door Sandra Nieuwendijk

Eén van de voorgestelde merries
sleepte zelfs het keurpredicaat in de
wacht. Deze nieuwe keurmerrie is
de prestatie-sportmerrie Vitanaleva
SAG (Niveau x Laroche x Faldo),
gefokt door en eigendom van Irma
Leenman en Teake Eringa. Dochter
Kiara heeft de zestienjarige merrie
gereden en Lisa Minkema bracht
haar in één zomerseizoen naar het
Z-springen. Haar veulen Eleison
SAG (v. Emir R) kreeg afgelopen
zomer een eerste premie. Vitanaleva staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een lang doorlopende
schoft met een mooie verbinding.
Dat alles samen met haar correcte
draf zorgde ervoor dat ze keurwaardig bevonden werd.

Voorlopig keur
De familie Eringa-Leenman kreeg
daarnaast het voorlopig keurschap
bij hun fokproduct Hadaragranta
SAG (Bright Speed x Candy Sur-

Jarana een span gaan vormen met
moeder Warana.
Op stand mist Jarana op het oog wat
souplesse in de bovenlijn, maar
eenmaal in beweging is dat niet
terug te zien en valt ze juist op door
het gemak van draven door haar
lijf. Ze behaalde op de stamboekkeuring 78 voor exterieur en 80
voor beweging. In tegenstelling tot
de aangespannen proef valt op
stand haar prachtige hals op en verraadt zij haar overgrootmoeder!
Veiligheidshalve – gezien de eenkennigheid van de merrie – plukte
Calis zelf de haren voor de dna-test
en hanteerde hij de meetstok onder
toezicht.

Op de NRPS-thuiskeuring in De Veenhoop verdiende de prestatie-sportmerrie Vitanaleva SAG (v. Niveau) het keurpredicaat. FOTO SANDRA NIEUWENDIJK

price), een merrie met veel beweging en mooi voorbeengebruik. In
het hoofd zou ze iets meer uitstraling mogen hebben en de hals staat
er wat verticaal op. De aangekochte
vierjarige Jiobhan SAG (Shere
Kahn du Banney x Diarado x
Cento) werd ster. Een interessant
gefokte merrie die voldoende kan
stappen en draven, en een kleine
bemerking kreeg op de stand van
het voorbeen. Het aansprekende
veulen Nadeshgranta SAG (Incognito x Briljant) werd beloond met
een eerste premie vanwege haar
mooie model en goede manier van
bewegen.

Ruinen
Twee D-ponyruinen, volle broers,
verdienden een eerste premie en

werden sterwaardig bevonden. Het
zijn de driejarige Branco en de vijfjarige Brandon van de Hiemsterhoeve, gefokt met behulp van
Bright Speed uit de D-stermerrie
Emily van Oranje (El Rambo x
Krimh ox x Yasri). Fokker en eigenaar is S. Brouwer uit Boarnbergum. Uit dezelfde Friese plaats
kwamen nog twee ruinen ter keuring, die beide een eerste premie en
het sterpredicaat verdienden: het
vierjarige zwartbonte rijpaard (1,70
m) Extraordinairy Einstein (Everdale x Donnerstern) van J. Baarsma
en de driejarige, al 1,76 m grote,
zwarte Clinton K (Charmeur x
Prins Alfred) van J.H. Veenstra en
R.H. Faber. Hij is een volle broer
van oud-nationaal kampioen Soraya K.

Het elitepredicaat was er ook voor
Jivirona (Eebert x Waterman), die
als tweejarige een uitnodiging verdiende voor de Nationale Tuigpaardendag. Het fokproduct van Antoon
Epskamp is eigendom van G.E.B.
ter Laak te Noordwijk. Henk Hammers had de lang gelijnde, smalle
en 1,68 m grote zwarte merrie dressuurmatig goed voor elkaar. De lendenpartij kon in het gebruik nog iets
losser. Voor front en lichaamshouding was er een 7,5, verder ontving
ze achten en voor het achterbeenge-

bruik een 8,5, wat een totaalscore
van 80 punten opleverde. Het dubbeltje viel ook de goede kant op
voor de charmante, niet te grote
(1,60 m) Jidona (Cizandro x Talos).
Ze is gefokt bij J.B. van der Veen te
Peize en tegenwoordig eigendom
van J.T. Rozenveld te Zevenhuizen.
“Een charmante, jeugdige merrie
die er meer in zou mogen klimmen.
Ze laat een mooie afloop van het
voorbeen zien, maar het achterbeen
zou nog meer mogen doortreden”,
aldus de jury. Ze behaalde de genoodzaakte 75 punten voor de
IBOP. Onverrichter zake gingen
naar huis Jiantha (Manno x Larix),
die in de bovenlijn nogal zondigde
– ondanks haar 73 punten voor exterieur bij stamboekopname – en
Jelane (Eebert x Waldemar), die
schoudervrijheid en ruimte miste.
Ze behaalden respectievelijk 72 en
70 punten.

Uitslagen
Tuigpaarden: Jivirona (Eebert x Waterman), G.E.B. ter Laak, Noordwijk 80; Jarana (Atleet x Marvel), N. Calis,
Zwaagdijk-Oost 78,5; Jidona (Cizandro x
Talos), J.T. Rozeveld, Zevenhuizen 75;
Jara (Cizandro x Manno), N. Calis 83.

Geslaagde Interland Fokdag
AXEL – Stal Beatrixhoeve Bouthoorn stond afgelopen zaterdag in
het teken van de Interland Fokdag.
Van veulen tot onder het zadel werden in verschillende rubrieken dressuur- en springpaarden beoordeeld.
Bij de dressuurveulens plaatste jurylid Ralph van Venrooij de For
Ferrero-dochter Nina Ricci van
fokker Stal Elbers aan kop. In de
springrichting was de hoogste eer
weggelegd voor Starlight van de
Vlasbloemhoeve. Deze dochter van
Wandor van de Mispelare is nog eigendom van haar fokker Luc Mattys. Vanuit de groep enters,
twenters en driejarigen kwam één
kampioen naar voren. De titel

kwam op naam van de dressuurgefokte tweejarige Luna (Governor x
Zhivago) van L. Verschueren en gefokt door J.D.A. Haak.
Vrijspringend bleek de tweejarige
Qudans van de Kruishoeve (v. De
Flor III) van fokker Stal de Kruishoeve een maatje te groot voor
haar driejarige concurrent. Bij de
oudere paarden, die onder het
zadel hun opwachting maakten in
de baan, waren de erelinten voor
de vijfjarige Ignatius (Spartacus
TN x Gratianus) van fokker M.
Savat en S&S Stables, gereden
door Yenca Sips en Irmatoya (Florencio x Don Picardi) van amazone Iris Verreijt.

INTERVIEW
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Patricia Mannaerts, op
de foto met Doeke fan
Berltsum, gooide in
2012 het roer om en
besloot de warmbloedpaarden in te ruilen voor Friezen.
Tegenwoordig verschijnt de amazone
met vier Friese hengsten in de wedstrijdring. FOTO JOHANNA FABER

Patricia Mannaerts tevreden met overstap naar Friezen
‘EK Friese paarden alleen met internationale juryleden’
BERINGEN – Anderhalve

door Johanna Faber

week geleden werd voor de

Promotie Platform in Has-

ok op de eerste editie van het EK was Patricia van de partij,
toen alleen met Doeke fan Berltsum. “Voor de tweede keer
op rij heb ik mogen genieten van de gastvrijheid van Stal
Chardon uit Jorwert. Ik heb deze beide paarden op vierjarige
leeftijd bij hen aangekocht en nu mocht ik ze allebei gedurende het EK bij hen stallen. Zelf sliepen mijn vriend en ik
in een hotel in Leeuwarden. Mijn vader reisde op vrijdag en zondag af naar
Friesland om mijn proeven live te kunnen bekijken”, vertelt de amazone.
“Mijn tweede deelname aan het EK was erg leerzaam. Vorig jaar werd ik
met Doeke tweede in de Lichte Tour, achter Bennie van Es. Dit jaar hoopte
ik op meer, maar dat lukte helaas niet.”

kerhorne. Eén van de bui-

Kippenvelmoment

tweede maal het Europees
kampioenschap dressuur
voor Friese paarden georganiseerd door het Kennis- en

O

kwam naar Haskerhorne

Mannaerts werd met Doeke opnieuw tweede, dit keer in de Zware Tour
achter Marc-Peter Spahn met Elias (v. Jorn). “Doeke was op vrijdag bij
het losrijden erg vervelend. Waarschijnlijk door de lange reis, de vreemde
stalling en de drukte op het voorterrein. In de wedstrijdring verdween dit
gelukkig. In de proef maakte hij een foutje in een pirouette, wat ik erg jammer vond. Normaal zijn de pirouettes juist sterke onderdelen. Mijn Kür op
zondag verliep zoals gehoopt. We maakten geen grote fouten. Sommige
dingen konden uiteraard nog beter, maar dit was zijn eerste Grand PrixKür ooit, dus ik was erg tevreden. Het publiek had ik op mijn hand en dat
zorgde voor een echt kippenvelmoment.”

met de negenjarige Friese

Kritisch

tenlandse deelnemers was
Patricia Mannaerts. Deze
amazone woont in Beringen,
in Belgisch Limburg. Ze

hengst Doeke fan Berltsum
(Olgert x Olof) die ze uitbracht in de Zware Tour en
de tienjarige Beant H.J.
(Rindert x Tonis) waarmee
ze in de Lichte Tour aan de
start verscheen.

Zowel over de accommodatie als de organisatie van het evenement, is Mannaerts erg tevreden. Toch heeft de Belgische amazone wel een kritische noot.
“Willen ze dit evenement internationaal houden dan zullen ze moeten zorgen
voor buitenlandse juryleden, verplichte stalling voor de deelnemers en minstens drie jury’s aan de piste. Zeker ook aan de zijkant. Kortom, zoals het
ook gaat op officiële FEI-evenementen.” Mannaerts neemt in België deel
aan veel wedstrijden met haar Friezen. “Ik moet me daar altijd meten met
de warmbloedpaarden in de reguliere nationale competitie. In België kan ik
mezelf niet meten tussen de Friese paarden omdat ik momenteel de enige
ben die deelneemt in de Lichte en Zware Tour met een Fries. Daarom leek
deelname aan dit EK mij wel heel erg leuk. Bij het opleiden van mijn paarden
werk ik steeds met het doel het goed te doen in de reguliere nationale en internationale competitie. Daarvoor moesten enkele typische ‘Friezen-fouten’
er helemaal uit. Ze zijn namelijk erg streng op het lopen achter de loodlijn
en spanning. Na veel bloed, zweet en tranen heb ik mijn paarden zover en
doen ze het erg goed in de Belgische nationale competitie. Bij het rijden op
het EK voor Friezen heb ik helaas gemerkt dat hier op een andere manier
gejureerd wordt. Spektakel prefereert en de typische Friezenfouten zijn minder belangrijk. Ik kan mijn training helaas niet omgooien voor een losstaand
evenement. Vooral Beant H.J. werd erg zwaar afgestraft omwille van het te
braaf lopen”, aldus Mannaerts. “Beant liep op vrijdag sinds lange tijd een

foutloze, correcte proef. Ik was erg tevreden. De jury dacht er anders over
en daardoor eindigde het verhaal daar voor hem.”

Eerste Fries
Beant H.J. is gefokt door Harm-Jan Zwaagman uit Huins. De hengst kreeg
in 2011 een uitnodiging voor het Centraal Onderzoek. “Beant was mijn
eerste Fries. Ik stapte na zeventien jaar rijden met de warmbloedpaarden
over naar de Friezen. Ik heb Beant helemaal zelf opgeleid en de dressuurwedstrijden doorlopen van het laagste niveau tot de Lichte Tour op dit moment. Beant is een erg brave, ‘bullitproof’-hengst. Hij eindigt vrijwel altijd
in de top tien en meestal in de top vijf op het huidige niveau in de Belgische
competitie. Vanwege de vele trainingsuren die de opleiding van nog een
zes- en een zevenjarige hengst met zich meebrengen, staat Beant momenteel te koop. Ideaal voor iemand die graag wedstrijden wil rijden op meteen
al een hoger niveau. Beant is een zogezegd ‘mount en ride’-paard, opstappen en rijden, met of zonder veel ervaring”, laat Patricia weten.

Autist
Doeke fan Berltsum is gefokt door Minne Schiphof uit Berlikum. “We zijn
in het weekend van het EK nog bij Minne op bezoek geweest om de moeder van Doeke te bekijken. Doeke is een heel speciaal paard, een ‘once in
a lifetime’-paard voor mij. Zo eentje vind ik nooit meer. Hij doet alles met
het grootste gemak, van de wissels tot de pirouettes, van piaffe tot passage.
Ook hem kocht ik bij Chardon en ook Doeke heb ik volledig zelf opgeleid.
In de lagere proeven liep hij middelmatig omdat in de eenvoudige oefeningen zijn speciale kwaliteiten niet naar boven kwamen. Naarmate de
proeven moeilijker werden, gingen zijn scores omhoog en werden de uitslagen beter. De laatste vier nationale Intermédiaire-proeven heeft hij allemaal gewonnen. Doeke is een erg gevoelig paard en een echte volger.
Mijn vriend Dieter noemt hem ook vaak een autist omdat hij niet goed
tegen verandering kan. Bij een nieuwe oefening moet hij steeds eerst even
wennen. Toen Doeke jonger was, was het soms moeilijk om hem rustig te
houden in de proeven. Hij leek soms wel een ‘Duracell-konijn’. Nu hij volwassen is, blijft hij veel rustiger. Zijn talent voor de moeilijke oefeningen
vind ik één van zijn sterkste punten. Zijn spektakel in shows en ook zijn
werkwilligheid zijn andere sterke punten.”

Nagels
Patricia Mannaerts begon met paardrijden op haar zevende. Haar wedstrijddebuut beleefde ze op haar vijftiende. Ze reed tussen de warmbloedpaarden. In 2012 stierf één van haar paarden en besloot ze een andere weg
in te slaan en het te proberen met Friezen. “Het rijden met Friese paarden
beviel me wel en momenteel heb ik vier Friese hengsten in de competitie.
Daarnaast heb ik twee nagelstudio’s. Daarmee verdien ik geld om mijn
paardenhobby te kunnen bekostigen. Sinds kort probeer ik mijn zeldzame
vrije tijd ook nog te benutten door privé-paardrijles te geven. Ik hoop me
in de toekomst daar nog meer op toe te kunnen leggen zodat ik misschien
van mijn hobby mijn beroep kan maken.”

SHETLANDERS

Nog tien Friese
hengsten in CO
EXLOO – Na de observatie van de
gastruiters en de eerste observatie
met betrekking tot het aangespannen
deel van het Centraal Onderzoek van
het KFPS zijn inmiddels een aantal
hengsten huiswaarts gekeerd. Meest
recent is het vertrek van Tjeerd van
Diphoorn (Alke x Folkert), na de observatie van het aangespannen deel. De
hengst die vorig jaar strandde na het
zadelexamen, maar dankzij de goede
indruk die hij gaf in de Friesian Talent
Cup en bij zijn herkansing opnieuw
een uitnodiging kreeg, kwam ook dit
keer niet verder.
Na de eerste en tweede observatie in
het zadeldeel verlieten Timo fân it
Pompeblêd (Maurits x Feitse) en Wiard
fan Marije Z. (Tsjalle x Jasper) al het
CO. Nadat ook de gastruiters Hergen
van Hall en Femke Beljon een tweede
keer in het zadel van de te testen
hengsten plaats hadden genomen,
werden na overleg tussen jury en eigenaren ook Yalke van ’n Elsmos (Alke
x Beart) en Tymen K. (Epke x Wikke)
mee naar huis genomen.

Hoge IBOP-score voor
Esther fan ‘e Sjongedyk
WERGEA – De negenjarige Friese merrie Esther fan ‘e Sjongedyk (Loadewyk
x Piter) wist vorige week donderdag in
Wergea onder Harmina Holwerda de
hoogste score neer te zetten in de
IBOP. De merrie, die normaliter ook actief is onder Harmina Holwerda in de
Lichte Tour, haalde 83,5 punten, waaronder een 8 voor houding en balans.
Ook Maartje fan Bangazathe (Tsjalle x
Tamme), Tjetske v.d. Schans (Alwin x
Krist) en Idske Elviera (Beart x Folkert)
haalden een score van 77 punten of
hoger.
In de menproeven viel Veerle van Lapinenburg (Onne x Andries), gereden
door Age Okkema, op. Ze realiseerde
80 punten met een 8 voor haar fijne
draf. Met Trista fan Marksate (Tsjalle x
Jakob) reed Age Okkema nog een
mooie Tsjalle-nakomeling naar een
goede score van 78 punten. Marieke
M. (Mewes x Ulke) haalde 77,5 punten
en is nu definitief kroon, terwijl Lotty
Kyra V. (Uldrik x Tsjalke) voldoende
scoorde in haar basisgangen om definitief ster te worden.

Candoo van de Pony
Hoeve pakt nationale
enkelspan titel
LUNTEREN – Naast keuringsrubrieken
aan de hand, was er op de nationale
keuring van het NSPS ook ruimte in
het programma gemaakt voor de aangespannen sport. In het kampioenschap voor enkelspannen streden
acht aanspanningen om de hoogste
eer. Uiteindelijk kwam Candoo van de
Pony Hoeve als beste uit de strijd. Hij
werd gereden door Marianne Sintnicolaas. Zij bleef voor op Valentino van
Florisland met Ieka Boer en Dolce Vita
van Stal Valentino gereden door Ilse
Niesing.

VOOR HET LAATSTE NIEUWS:

WWW.HORSES.NL

woensdag 24 oktober 2018 | 16

‘Marktpony’ Dakita maakt favorietenrol waar
Voormalig Europees kampioene heeft topvorm opnieuw te pakken
LUNTEREN – In de aanloop naar het nationaal kampioenschap
van het NSPS maakte Shetlandmerrie Dakita van Mascha (v.
Shadow van Drieoka) van Sietse Vissers al veel indruk op de premiekeuring in Bergharen. Daar werd Dakita gehuldigd als kampioene in de grote maat, algemeen én erekampioen. Duidelijk
werd toen al dat ze als één van de grote favorieten naar de nationale in Lunteren af mocht reizen. In de fraaie accommodatie van
Dekstation De Nieuwe Heuvel maakte ze haar favorietenrol afgelopen zaterdag volledig waar. Dakita pakte de titel in de grote
maat én de algemene kampioenstitel.
door Peter Poppelaars

Op zijn vertrouwde, fraaie werklocatie De Nieuwe Heuvel, legde
voorbrenger Sietse Vissers uit Horssen afgelopen weekend op de nationale keuring van het NSPS
wederom heel wat kilometers af. De
jonge enthousiaste fokker presenteerde naast twee eigen Shetlandpony’s ook pony’s van derden in de
keuringsbaan. Zijn tweejarige Kaeley van de Vissershof (v. Enrique
van Gelre) werd knap tweede in
haar rubriek, achter de latere jeugdkampioen grote maat Kardamena
van de Vossenjacht. Op haar beurt
is Kaeley een dochter van de latere
algemeen kampioene Dakita, wat
het succes nog mooier maakt.

Van markt naar EK
Zeven jaar geleden kocht hengstenhouder Martin Kramp op de markt
een koppeltje pony’s. Sietse Vissers
wilde, net zoals meerdere leden van
zijn familie, een fokkerij opzetten
met Shetlandpony’s. Zodoende
kocht hij twee merries bij Kramp,
waaronder Dakita van Mascha, één
van de ‘marktpony’s’. Nog geen
jaar later volgde er een enorm succes: Dakita nam deel aan het EK én
pakte de Europese jeugdtitel. “Dakita transformeerde van marktpony
naar Europees kampioene”, vertelt
Sietse Vissers lachend. In 2012, een
jaar nadat ze haar Europese titel in
de wacht sleepte, behaalde ze ook

het algemeen jeugdkampioenschap
op de keuring in Bergharen. En in
datzelfde jaar volgde er een kopplaats op de nationale keuring in
Lunteren. Een groot nationaal succes, naast het Europese succes,
bleef echter uit. De afgelopen jaren
was het relatief rustig rondom Dakita. Haar bekende naam was gevestigd en ze behaalde keurig haar
eerste premies. Titels bleven echter
achterwege totdat ze dit jaar weer in
absolute topvorm verkeerde. “Topvorm is moeilijk te omschrijven,
maar dit jaar had Dakita het gewoon. Het hele jaar stond ze te
glimmen in de wei, groeide precies
naar de mooie conditie toe en was
het hele jaar in topvorm”, vertelt
Sietse Vissers. Zes jaar nadat ze Europees succes wist te behalen, bleek
2018 opnieuw haar jaar. Het nationaal kampioenschap grote maat én
het algemeen nationaal kampioenschap volgden als kers op de taart.
De fraaie, lang gelijnde merrie heeft
een sprekend hoofd en veel rasuitstraling. Ze bewoog zeer attent door
de baan. Continu de oortjes naar
voren en daarbij bleek ze letterlijk
en figuurlijk een maatje te groot
voor haar concurrenten.

Geershof (v. Levi van de Schaapshoeve) van J. van der Geer uit Afferden. De middenmaatmerrie werd
vorig jaar algemeen nationaal kampioen en wist zaterdag wederom
beslag te leggen op het kampioenschap van de middenmaat. Een
knappe prestatie voor de merrie die
een nieuwe eigenaar kreeg in Teun
Aleven uit Zevenaar.

Falatina prolongeert

Eerbetoon

Eén van haar concurrenten in de algemene nationale titelstrijd, waarin
alle maatkampioenen het tegen elkaar opnemen, is afkomstig uit hetzelfde fokgebied: Falatina van de

Het kampioenschap kleine maat
werd een prooi voor Sharona Engelen uit Klundert met haar Diamond
van stal Bloemendaal (v. Nobel van
‘t Hoogveld). Een fraai eerbetoon

Dakita van Mascha (v. Shadow van Drieoka) verkeerde in absolute topvorm en
bleek zowel in haar eigen grote maat als in het algemeen kampioenschap een
maatje te groot voor de concurrentie. FOTO LEONTIEN RUISSEN

aan haar vorig jaar overleden vader
Frank Engelen. Diamond kreeg in
de kampioenskeuring gezelschap
van haar volle zus Esmée van stal
Bloemendaal en de bekende Hot
Issue van de Sleutel (v. Phin Phin
van ‘t Grensdörpke) van Monique
van Kuyk. Bij de driejarige merries
kleine maat wist Janneke L.H. (v.
Dartel van de Baatehof) van W.
Adema te Earnewâld de eerste
plaats te behalen. Kampioen van de
ruinen werd Jansson van de Johanneshoeve (v. Tornado van stal van
Aschberg) van S. Lap te Briltil. De
extra stappende ruin werd in fraaie
vorm gepresenteerd.

Kampioenenproducent The One and Only of Duke Stable
LUNTEREN – De alom gewaardeerde Shetlandhengst The One
and Only of Duke Stable (v. Gloriant van de Belschuur) van
Johan den Hartog uit Vethuizen, kan bij leven al bijna als legende
gezien worden. Nadat dochter Doutzen of Duke Stable (v. The
One and Only) van Monique van Kuyk uit Reusel, afgelopen zaterdag op de nationale keuring van het NSPS de minititel in de
wacht sleepte, tekende The One and Only de afgelopen vijf jaar
maar liefst vier keer voor het vaderschap van de nationaal minikampioen. Een unieke prestatie voor de nog in leven zijnde minihengst.
door Peter Poppelaars

Cadeau kreeg Monique van Kuyk,
de vriendin van Johan den Hartog,
het echter niet. Minimale verschillen in de kampioenskeuring moesten de doorslag geven in de strijd
om de minititel. “We hadden meerdere ijzers in het vuur”, vertelt
Johan den Hartog. “Misschien zelfs
merries die ik vooraf gezien iets
meer kans op succes had toegedicht. Toen ik de concurrentes bekeek in het kampioenschap, zag ik

dat de verschillen minimaal zouden
zijn. Logisch ook eigenlijk in een
nationaal kampioenschap”, zegt
Den Hartog breed lachend. “Dat
Doutzen de titel wist te behalen is
natuurlijk super! Niet alleen voor
Monique en haar familie die enorm
veel tijd en energie in de pony’s
stoppen, maar zeker ook omdat het
de vierde nationale minititel is in
vijf jaar tijd voor The One and Only
of Duke Stable. De hengst is bij ons
gefokt, dat maakt het extra bijzonder.”

Doutzen of Duke Stable (v. The One and Only of Duke Stable) van Monique van
Kuyk werd gehuldigd als kampioene in de minimaat. FOTO LEONTIEN RUISSEN

Bewezen moederlijn
Het jeugdkampioenschap minimaat
kwam op naam van de bruinbonte
Layla Diamond van de Toom (v.
Black Diamond of Sportview) van
Frank Steijvers uit Weert. De

jeugdkampioene van Limburg beschikt over grof beenwerk en wist
vooral in stap te overtuigen met afdruk en regelmaat. Ook in dit geval
gaat het om een merrie die gefokt
is uit een bewezen moederlijn.
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Lazou van Nieuwen Ampsen waanzinnige jeugdkampioen
LUNTEREN – “De meeste mensen kennen ons van de voskleurige pony’s”, vertellen Shetlandfokkers Arnold en Arianne Dijkstra uit het Gelderse Laren lachend. “Toch hebben we ook een
aantal zwarte merries en het is natuurlijk supergaaf als je met
beide zo succesvol kunt zijn.” Dijkstra doelt op het allerlaatste
succes in de reeks: de nationale jeugdtitel die hun Lazou van
Nieuwen Ampsen afgelopen weekend op de nationale keuring van
het NSPS in de wacht sleepte.
door Peter Poppelaars

Lazou maakte op de fokdag en premiekeuring in Gendringen al veel
indruk, zowel op de juryleden als
de mensen langs de ring. Haar
waanzinnig mooie voorhand, dito
hoofd en rasuitstraling maken van
haar een klasse apart. Lazou werd
zodoende op voorhand al door verschillende mensen getipt als één
van de grote favorieten voor de nationale titel. “Die druk is best leuk

hoor, maar de laatste dagen voor de
keuring ga je toch twijfelen”, zegt
Arianne Dijkstra lachend. “Is ze
niet iets te dun, was ze eerder niet
mooier?” Gelukkig bleek dat alles
niet het geval en wist Lazou op imponerende wijze het jeugdkampioenschap middenmaat en tevens
het algemeen jeugdkampioenschap
naar zich toe te trekken.

Elandro
Voor het vaderschap van Lazou van

Nieuwen Ampsen tekende de recent geëxporteerde Elandro van de
Veldhoeve en als moeder staat de
door Dijkstra aangekochte Candora
van de Viersprong te boek. Ook
voor komend jaar was Candora gedekt bij Elandro, wat helaas niet
leidde tot een dracht. Als veulen
werd Lazou al algemeen veulenkampioene op de premiekeuring in
Gendringen en behaalde ze een
kopplaats in het nationaal kampioenschap.

Concurrentie
In het algemeen jeugdkampioenschap gaf Lazou het nakijken aan
Layla Diamond van de Toom, de
jeugdkampioene kleine maat Kyliana Joy van stal Vredensdael (v. Fireball van Gelre) van B. Kuster te
Angeren, die met haar rasvolle uitstraling en vlotte stap indruk wist te

De algemene jeugdtitel was op de nationale keuring van het NSPS voor Lazou
van Nieuwen Ampsen (v. Elandro van de Veldhoeve). FOTO LEONTIEN RUISSEN

maken en de jeugdkampioene grote
maat Kardamena van de Vossenjacht (v. Enrique van Gelre) van
Peter van de Rijt te Mariahout. Kar-

damena is een fraaie merrie met
veel ras en uitstraling en sterke bewegingen.

Moonlight van de Rakkertjes maakt de cirkel rond
LUNTEREN – Na een mooie strijd werd Moonlight van de Rakkertjes (v. Ivo van de Lindenhof) afgelopen zaterdag op de nationale keuring van het NSPS gehuldigd als nationaal algemeen
veulenkampioen. Het merrieveulen, dat twee weken geleden op
de premiekeuring van fokvereniging Hart van Brabant in Waspik
nog genoegen moest nemen met de reservetitel, is eigendom van
Kees Godefroy en Ankie van Baal uit Raamsdonk. Een mooie opsteker dus voor haar eigenaren.
door Peter Poppelaars

Grillige carrière

“Vanaf dag één geloofde ik in dit
veulen”, vertelt Kees Godefroy enthousiast. “Ik zei nog tegen Ankie:
‘Dit is het beste veulen wat ik ooit
gefokt heb.’ Het lijkt er nu op dat ik
daar gelijk in heb gekregen”, zegt
de fokker lachend.

Moonlight is gefokt uit de kroonpreferente Savannah van de Rising
Sun Stable. Deze Savannah heeft
een grillige carrière achter de rug.
Twee jaar geleden kwam ze in het
bezit van Kees en Ankie, terwijl ze
gefokt is door de broer van Kees,
Ad Godefroy die jaren geleden zijn

fokkerij beëindigde. Het eerste veulen van Savannah, nog geboren bij
Ad, is de goedgekeurde, voormalig
kampioenshengst Winsomeboy van
de Rising Sun Stable (v. Morjoy
Nickel). Daarna werd Savannah
samen met een aantal andere pony’s
verkocht en werden haar nakomelingen nauwelijks in de keuringsring gepresenteerd. Via Martien van
Dijk kwam de merrie twee jaar geleden bijna op haar geboortegrond
terug. De moeder van Savannah is
de Engelse importmerrrie Brandon
Astra. Deze merrie was eigendom
van Kees en zijn overleden vader.

Overige maten
Het veulenkampioenschap overige

Moonlight van
de Rakkertjes (v.
Ivo van de Lindenhof) pakte de
algemene veulentitel op de nationale keuring
van het NSPS.
FOTO LEONTIEN RUISSEN

maten kwam op naam van Madelief
van stal van Aschberg (v. Gamble
van stal van Aschberg) van Luna

Uitslagen
Kopnummers
Minimaat
Veulens, 1e gr.: 1 Magnifique vn de Vilt (v. Unique van de Buxushof), J. Janssen, Beugen. 2e gr.: 1 Moonlight van de Rakkertjes (v. Ivo van de Lindenhof), Comb. Godefroy, Raamsdonk; 3e gr.:
Madelief van Brummelshof (v. Edgar van de Menger), D. en E. Koops, Norg; 4e gr.: Mariejo van de Drosthoeve (v. Zenzo van de Menger), Fam. Hurenkamp, Wilp.
Enters: 1 Layla Diamond van de Toom (v. Black Diamond of Sportview), F. Steijvers, Weert.
Twenters, 1e gr.: 1 Karlie van ’t Wijbos (v. Fabrégas van Stal Brammelo), J.W.A. van Venrooij, Schijndel; 2e gr.: 1 Kylie van Stal de Kershoeve (v. Diego Beauty van Hedel), M. Kers, Lopik.
3 jr. merries: 1 Impress van Bromishet (v. Achtionbreaker van de Leijsenhoeve), M.M.J. Broens, Overasselt.
Oudere merries, 1e gr.: 1 Golden Dream van de Witsie (v. Ivo van de Lindenhof), M.C.M. de Jong, Molenschot; 2e gr.: 1 Evi van de Baatehof (v. Another Color van de Amstelhof), L.Th.A. Wijtten,
Beugen; 3e gr.: 1 Doutzen of Duke Stable (v. The One and Only of Duke Stable), M. van Kuyk, Reusel.
Kleine maat
Veulens: 1 My Manifesto van Nuwelant (v. Kay van de Wijzend), D. van Nuland, Erp.
Enters, 1e gr.: 1 Lieve van Stal Polderzicht (v. Diego Beauty van Hedel), Laura Kramp, Valburg; 2e gr.: 1 Latoya van Nieuwen Ampsen (v. Elmar van de Egchelsehei), A.J. en A. Dijkstra, Laren.
Twenters: 1 Kyliana Joy van Stal Vredensdael (v. Fireball van Gelre), B. Kuster, Angeren.
Ruinen: 1 Chico van Polderka (v. Kerswell Cloud), J. Kayim, Maasdam.
3 jr. merries: 1 Janneke L.H. (v. Dartel van de Baatehof), W. Adema, Earnewâld.
Oudere merries, 1e gr.: 1 Hot Issue van de Sleutel (v. Phin Phinvan ’t Grensdörpke), M. van Kuyk, Reusel; 2e gr.: 1 Esmée van Stal Bloemendaal (v. Nobel van ’t Hoogveld), Sharona Engelen,
Klundert; 3e gr.: 1 Diamond van Stal Bloemendaal (v. Nobel van ’t Hoogveld), Sharona Engelen, Klundert.
Veulens overige maten, 1e gr.: 1 Madelief van Stal van Aschberg (v. Gamble van Stal van Aschberg), Luna van Asch, IJzendoorn; 2e gr.: 1 Midway van de Buitenweg (v. Hemke van de Hoorn),
P. Bonants-Janssen, Smakt; 3e gr.: 1 Midas van Ruimzicht (v. Enrique van Gelre), G. Lapperre, Asch.
Middenmaat
Enters: 1 Lazou van Nieuwen Ampsen (v. Elandro van de Veldhoeve), A.J. en A. Dijkstra, Laren.
Twenters, 1e gr.: 1 Kirsten van de Feankamp (v. Dartel van de Baatehof), W. Adema, Earnewâld; 2e gr.: 1 Kimberly van de Brandhoeve (v. Furi van de Vier Hoeven), Dames van de Brand, Teeffelen.
3 jr. merries: 1 Jill van Stal Podarwic (v. Ventum van het Ponystalletje), Comb. J. Bok en A. Bok, Nuland.
Oudere merries, 1e gr.: 1 Gentle Rose van den Uitweg (v. Alex van de Ponyoeve), A.D. en R.C. van Hemert/Stal Den Uitweg, Bruchem; 2e gr.: 1 Femke van Stal Buggenum (v. Kosco van
Graafland), M. Schreurs, Buggenum; 3e gr.: 1 Falatina van de Geershof (v. Levi van de Schaapshoeve), J.A.M. van der Geer, Afferden.
Grote maat
Enters: 1 Lavendel J. van Cillaarshoek (v. Ys-Men van Stal het Olland), J. van de Griend, Strijen.
Twenters, 1e gr.: 1 Kyra van Stal Beatrix (v. Elegant van de Bloemhof), F.W. Buiting, Didam; 2e gr.: 1 Kardamena van de Vossenjacht (v. Enrique van Gelre), P.T.M. van de Rijt, Mariahout.
Ruinen: 1 Jansson van de Johanneshoeve (v. Tornado van Stal van Aschberg), Sj. Lap, Briltil.
3 jr. merries: 1 Jovita van de Buitenweg (v. Bonants van de Buitenweg), P. Bonants-Janssen, Smakt.
Oudere merries, 1e gr.: 1 Gitte van de Nesche (v. Shadow van Drieoka), H.P. van Tuijl, Haaften; 2e gr.: 1 Freya of Shetlane (v. B-Strong of Shetlane), B.W. Dibbits, Opheusden; 3e gr.: 1 Emma
van Stal van de Valkenhof (v. Oriënt van de Amstelhof), Van der Valk Hotels, Hoofddorp; 4e gr.: 1 Dakita van Mascha (v. Shadow van Drieoka), Sietse Vissers, Horssen.

van Asch te Yzendoorn. Een zeer
sterk ontwikkeld veulen met een
overdaad aan ras en uitstraling. In
stap is ze zuiver en vlot en met haar
titel zorgde Madelief voor het zoveelste succes voor de bekende
Aschberg-fokkerij.

Kampioenen
Veulens: Minimaat: Moonlight van de
Rakkertjes; Overige maten: Madelief
van Stal van Aschberg.
Jeugd: Minimaat: Layla Diamond van
de Toom; Kleine maat: Kyliana Joy van
Stal Vredensdael; Middenmaat: Lazou
van Nieuwen Ampsen; Grote maat:
Kardamena van de Vossenjacht.
3 jr. en ouder: Minimaat: Doutzen of
Duke Stable; Kleine maat: Diamond
van Stal Bloemendaal; Middenmaat:
Falatina van de Geershof; Grote maat:
Dakita van Mascha.
Ruinen: Jansson van de Johanneshoeve.
Algemeen veulenkampioen: Moonlight van de Rakkertjes.
Algemeen jeugdkampioen: Lazou
van Nieuwen Ampsen.
Algemeen kampioen 3 jr. en oudere merries en ruinen: Dakita van
Mascha.
Beste jeugdige voorbrenger 5/10 jr.:
André Bömers.
Beste jeugdige voorbrenger 11/15
jr.: Rutger van Gessel.
Enkelspannen: 1 Candoo van de
Pony Hoeve; 2 Valentino van Florisland; 3 Dolce Vita van Stal Valentino.

ALGEMEEN
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Uitslagen
72,41; 3 Vaessen, 72,16; 4 Kuintjes, 71,16; 5 Oud-

Jong, 66,24; 3 Krijgsman, 64,76.

Mertens, Urbilene Reina (v. Florestan I) 65,61.

Ermelo, 20 okt., IBOP Gelders Paard

hof, 70,87; 9 Meddens, 67,79.

Pony’s, Kür: 1 De Jong, 70,83; 2 Neville, 68,7;

Grand Prix U25/Grand Prix Kür: 1 Van der Meer,

Aangespannen: Charola (Upperville x Batello),

Le Mans, 18-21 okt., CDI3*

Junioren, Landenproef: 1 Emma-Lou Becca, Lux,

3 Krijgsman, 67,15.

71,2; 2 Van Ommen, 70,23; 3 Mertens, 68,63.

M.L. Haanappel, Obdam 70; E-Tosca (Ahoy x

Prix St. Georges: 1 Matthias Alexander Rath, Dui,

Komet 282 69,84; 2 Pem Verbeek, Ned, Fer-

Junioren, Landenproef: 1 Sanne van der Pols,

Danoechen OLD 73,41; 2 Jonna Schelstraete,

nando Torres 68,38; 3 Clare Hole, Gbr, Winnetou

Cuvanck PP (v. Downtown) 68,94; 2 Sascha Heij-

Ned, Grand Charmeur 70,58; 3 Anke Moordtgat,

G.E.P. 67,92; 8 Coco Soffers, Ned, Formidable

mans, Flying Dutchman TC (v. United) 67,76; 3 An-

Bel, Estee Lauder 70,52; 4 Karen Nijvelt, Ned, Ely-

66,81.

sias 69,26; 5 Mark van den Donk, Ned, Duppie

DRESSUUR

Nando), G.M.M. Joosten, Bakel 77,5; Impression

KWPN

(Koss x Polansky), E.H. van Houdt, Zwijndrecht

nemijn Boogaard, Fullspeed TC (v. Ziësto) 67,52;

Delft, 16 okt., IBOP

kel, Eerbeek 80,5; James Bond J (Inspekteur x

Junioren, Individuele proef: 1 Becca, 70,88; 2

4 Chiel van Bedaf, Fernando (v. Tango) 66,70; 5

Springen: Gaia (Spartacus x Wolfgang), A. van

Special D), A. de Jong, Ophemert en S. Melotti,

68,88; 8 Nijvelt, Caramba 67,02; 12 Petri Bax,

Manon Ameye, Fra, Juriana 69,85; 3 Verbeek,

Karoline Sofie Vestergaard, Junior Hit (v. Sandro

den Hadelkamp, Montfoort 78.

Varsseveld 83,5; Kiruna (For Gribaldi x Galant),

Ned, Esperado’s Esteban 65,64.

68,28; 9 Soffers, 66,17.

Hit) 66,18.

Dressuur: Kahlua d’Negro JVN (Negro x Vivaldi),

A.K. Metz, Wouwse Plantage 75; Kimberly (Koss

Intermédiaire I: Rath 74,76; 2 Nijvelt, Elysias

Junioren, Kür: 1 Verbeek, 72,95; 2 Becca, 71,95;

Junioren, individuele proef: 1 Van der Pols,

J.F. van Noort, Valkenburg 76,5; Kyramante STRH

x Wellington), J. Vonk, Goudriaan 75.

73,26; 3 Schelstraete, Grand Charmeur, 71,824;

3 Ameye, 70,70; 4 Soffers, 70,20.

67,82; 2 Heijmans, 65,41; 3 Boogaard, 65,41; 4

(Everdale x Olivi), A. Buizer, Nieuwerkerk aan den

Rijproef: Britt van de Lesliehoeve (Casco x Sla-

7 Van den Donk 67,05.

Children, Preliminaryproef: 1 Soraya Rogers, Gbr,

Van Bedaf, 64,44; 5 Jessica Poelman, Zamora (v.

IJssel 78,5; Jay C (Hofrat x Sandro Hit), R.A. Lan-

ney xx), F.J.M. Beurskens, Didam 70,5; Isis (W V

Intermédiare I, Kür: 1 Nijvelt, Elysias 74,27; 2

Evita 70,37; 2 Emilie Le Niger, Fra, Qoreane de

Welt Hit II) 64,24.

geberg, Avenhorn 76,5; IQ (Dream Boy x Hamlet),

Saron x Lancelot), H. Krudde, Putten 74; Jeoffrey

Schelstraete, 74,12; 3 Moordtgat, 72,40; 5 Van

Lauture 69,54; 3 Amber Schelstraete, Ned, Bur-

Junioren, Kür: 1 Van der Pols, 73,28; 2 Van Bedaf,

Pieterse Holding BV, Hagestein en F. Jespers, Te-

MJ (Everdale x Koss), H.L. Moonen, Duiven en

den Donk, 71,65.

berry 68,86; 4 Lynn Corts, Ned, Femme Fatale

71,4; 3 Boogaard, 71,15; 4 Heijmans, 71,13.

teringen 75; Donna Karen JDJ (Lord Leatherdale

G.J.M. Jansen, Didam 75; Jansje MB (Floris BS x

Intermédiaire B: 1 Sarah Millis, Gbr, Behroez

68,40.

Young riders, Landenproef: 1 Lotte van den

x Krack C), S. Bos, Nieuwveen 80,5.

Fortissimo), M. van den Brul, Hilversum 75.

69,82; 2 Mikaela Soratie, Fin, Hot Casanova

Children, Individuele proef: 1 Schelstraete,

Herik, Winner (v. San Remo) 66,27; 2 Maaike ten

68,67; 3 Schelstraete, CSI 68,52.

69,94; 2 Rogers, 68,33; 3 Corts, Femme Fatale,

Hoor, Winder-Don (v. Don Primero) 65,71.

Intermédiaire II: 1 Millis 70,08; 2 Soratie, Hot Ca-

67,56.

Young riders, Individuele proef: 1 Ten Hoor,

sanova 67,41; 3 Soratie, Dacor 66,82; 4 Schel-

Children, Landenproef: 1 Schelstraete, 67,69; 2

66,09; 2 Van den Herik, 64,82.

straete, CSI 65,412.

Le Niger, 67,17; 3 Corts, Femme Fatale, 67,05.

Young riders, Kür: 1 Ten Hoor, 69,18; 2 Van den

Grand Prix: 1 Gareth Hughes, Gbr, Classic Brio-

Pony’s, Landenproef: 1 Micky Schelstraete, Ned,

Herik, 66,58.

24 okt.

Wergea, KFPS Na- en Herkeuring

linca 73,65; 2 Hughes, KK Woodstock 70,80; 3

Elin’s Noncisdador 72,00; 2 Lara van Nek, Ned,

ZZ-Z/Nr.35: 1 Marielle Hoefsmit, Heavenly Char-

24 okt.

Exloo, Wedstrijd Hippisch Centrum Exloo

Juliette Piotrowski, Dui, Sir Diamond 69,02; 4

Baumann’s Despino 70,81; 3 Annabella Pidgley,

ming (v. Charmeur) 65,74; 2 Marije de Lange,

24-27 okt.

Hellendoorn, Oktober springen

Agaath van der Lei, Ned, VRB Group’s Caron

Gbr, Cognac IX 70,71; 5 Van Nek, Brouwersha-

Geste (v. Rousseau) 62,94; 3 Marlieke Wortel-

69,02.

ven’s Nairobi 70,38; 6 Julia Willemsen, Ned,

boer, Einstein de la Vigne (v. Sandro Hit) 62,4; 4

25 okt.

Sonnega, IBOP Friesland

Grand Prix, Kür: 1 Hughes, KK Woodstock 73,77;

Movie Star 70,23; 7 Schelstraete, Schierensees

Anke Lambooij, Easy Peasy (v. Tuschinski) 61,6;

26 okt.

Oud Gastel, Subtop dressuur
Vlagtwedde, Subtop Dressuur Competitie Vlagtwedde 2018

75; Jorien Tilde (Rubus B x Koss), G.S.W. te Bok-

Agenda

2 Louise Anne Bell, Gbr, Into the Blue 71,70; 3

Mithril 70,14; 12 Noa van Rijbroek, Ned, Cezanne

5 Ingrid Moerman, Guapomunde (v. Cantos)

26 okt.

Terhi Stegars, Fin, Thai Pee 71,12.

de Luxe 68,38; 17 Corts, Berkelhof Tycho 66,04.

61,29. Nr.36: 1 De Lange, 65,6; 2 Lambooij, 62,4;

27 okt.

Lunteren, NRPS ABOP

Grand Prix, Spécial: 1 Hughes, Classic Briolinca

Pony’s, Individuele proef: 1 Schelstraete, Elin’s

3 Lisa Mangelaars, Bolero (v. Belissimo) 62,2; 4

27 okt.

Someren, Centrale Keuring Trekpaarden Regio Zuid

76,14; 2 Piotrowski, 69,29; 3 Barbara Clement

Noncisdador, 71,52; 2 Van Rijbroek, 70,31; 3 Van

Moerman, 62; 5 Yael Reijnders, Ferrari (v. Jazz)

Klinger, Fra, Dirbini 68,04; 5 Van der Lei, 66,48.

Nek, Baumann’s Despino, 69,73; 5 Willemsen,

61,46.

27 okt.

Assen, Subtop dressuur

Grand Prix U25: 1 Yoeki Bos, Ned, Vivaldi 69,17;

69,41; Schelstraete, Schierensees Mithril, 69,09;

ZZ-Z, kleine finale: 1 Lotte van den Herik, Dar-

27 okt.

Harich, Dag van het Fries Levend Erfgoed
Barchem, nat. eventing

2 Joanna Thurman-Baker, Gbr, Highcliffe Apollo

7 Van Nek, Brouwershaven’s Nairobi, 68,73.

linde M (v. Gribaldi) 61,114.

27-28 okt.

67,76; 3 Soraya Brison, Bel, Giorgio Armani 66,14.

Pony’s, Kür: 1 Schelstraete, Elin’s Noncisdador,

ZZ-Z, Kür: 1 Moerman, 66,45; 2 Hoefsmit,

28 okt.

Sonnega, Subtop dressuur, IBOP Friesland

Grand Prix U25, zondag: 1 Bos, 68,59; 2 Thur-

74,95; 2 Van Nek, Baumann’s Despino, 74,54; 3

66,225; 3 Reijnders, 66,1; 4 De Lange, 66,075.

28 okt.

Hoek van Holland, Subtop Maasdijk

man-Baker, 66,15; 3 Brison, 64,23.

Van Rijbroek, 71,37; 9 Nina van Bakel, Ned, Ma-

Prix St. Georges: 1 Lotje Schoots, Equitop Favorit

Young riders, Landenproef: 1 Zoë Kuintjes, Ned,

stro’s Night and Day, 68,54; 11 Corts, Berkelhof

(v. Jazz) 69; 2 Vivienne Bos, Baronijke-L (v. Vi-

28 okt.

Den Hoorn, Subtop Manege Chardon

Primeval Brittsion 71,47; 2 Theodora Livanos, Gri,

Tycho, 67,54; 12 Willemsen, 66,75.

valdo) 66,27; 3 Astrid Langeberg, Downtown (v.

30 okt.

Dalerveen, Wedstrijd RV. Boekweitruiters

Uptown) 66,03; 4 Schoots, Grace of Rose (v. Jazz)

30-31 okt.

Ermelo, Eindpresentatie Spring en -Dressuurhengsten (21 dagen)

68,77; 9 Aimee Meddens, Ned, Equitop Torricelli

Nieuw- en Sint Joosland, 19-21 okt., Subtop

65,91; 5 Engie Kwakkel, Custom zadels Eyecat-

31 okt.

Gelderland (Oost), KWPN Thuiskeuring

LS 65,58.

Pony’s, Landenproef: 1 Jette de Jong, Ico van de

cher (v. Uphill) 65,62; 6 Vincent Bol, Baltimore (v.

Young riders, Individuele proef: 1 Kuintjes,

Beekerheide (v. Icoon) 67,89; 2 Lauren Neville,

Johnson) 65,27.

31 okt.

Uden, Subtop dressuur

70,39; 2 Capucine Noel, Fra, Soleil Noir vom Ro-

Morning Sky (v. Kielshoop Honeyhill) 67,83; 3

Intermédiaire I: 1 Schoots, Equitop Favorit 70,97;

31 okt.

Drenthe, KWPN Thuiskeuring
Amsterdam, Jumping Amsterdam
Brummen, IBOP Pluvinel Gelderland

Fido Dido 69,11; 3 Carlijn Vaessen, Ned, Fossbury

senhof 69,36; 3 Vaessen, 69,26; 6 Bo Oudhof,

Lieve Krijgsman, Donna B.R. (v. Fs Don’t Worry)

2 Schoots, Grace of Rose 67,94; 3 Bol, 67,80; 4

31 okt.

Ned, Colt Sollenburg 68,03; 9 Meddens, 66,52.

65,37.

Kwakkel, 67,06; 5 Christianne Goes, Accountancy

1 nov.

Young riders, Kür: 1 Noel, 72,87; 2 Livanos,

Pony’s, Individuele proef: 1 Neville, 67; 2 De

Bellissimo (v. Florencio) 65,85; 6 Wenda Welten,

2-3 nov.

Utrecht, Wedstrijd RV. de Voornruiters

2-4 nov.

Kronenberg, Wedstrijd RV. de Karwats Blerick

of Rose (v. Jazz) 65,82; 2 Mariska van Groningen,

3 nov.

Laag-Soeren, GMB Jonge Springpaardencompetitie

Dutch Dandy D.J. (v. Lord Leatherdale) 62,85; 3

3 nov.

Benningbroek, Subtop dressuur

Celeste Weima, Zambrano CZ (v. Future) 61,65.

3 nov.

Maren-Kessel, Subtop dressuur

Firefly (v. Wynton) 65,53.
Prix St. Georges, kleine finale: 1 Schoots, Grace

Paardensport op televisie/internet
Clipmyhorse.nl
Clipmyhorse.nl 23 okt.-24 okt.
Clipmyhorse.nl 23 okt.-26 okt.
Clipmyhorse.nl 24 okt.-28 okt.
Clipmyhorse.nl 25 okt.-27 okt.
Clipmyhorse.nl 25 okt.- 27 okt.
Clipmyhorse.nl 27 okt.
Clipmyhorse.nl 29 okt.
Clipmyhorse.nl 30 okt.- 4 nov.
Clipmyhorse.nl 31 okt.- 4 nov.
Eurosport
Eurosport 24 okt. 18.30-19.30 uur
ten
Eurosport 31 okt 17.00-18.00 uur

FEITV.org
FEITV.org 25 okt. 14.05 uur
FEITV.org 27 okt. 19.50 uur

FEITV.org 31 okt. - 4 nov.

Lichte Tour, Kür: 1 Jessica Leijser, Djambalaya (v.

Riesenbeck (Dui.), Late Entry Riesenbeck
International
Saint-Lô (Fra.), Championnat des Etalons
Selle-Français
Montpellier (Fra.), Jumping International de
Occitanie
Verden (Dui.), Hannover Hengstkörung und
Hengstmarkt
Ebreichsdorf (Oos.), CDN-A* Magna Racino
Sint Niklaas (Bel.), EVSB Selected Trotting Sales
Abu Dhabi, Tent Pegging World Cup
Nürnberg (Dui.), Consumenta - Faszination
Pferd
Lyon (Fra.), Grand National Indoor

Helsinki (Fin.), FEI Weltcup 2017/18 SpringreiVerona (Ita.), FEI Weltcup 2017/18 Springreiten

Verona (Ita.), Longines FEI Jumping World
Cup™ Western European League
Washington DC (USA.), Longines FEI Jumping
World Cup™ 2018 North American League
Eastern Sub-League
Lyon (Fra.), Longines FEI Jumping World Cup™
2018 Western Europa en FEI Driving World
Cup™ - Part 1 en 2

3 nov.

Oirschot, KFPS Friesian Talent Cup

3 nov.

Mariënheem, Subtop dressuur

Grand Prix U25/Grand Prix: 1 Patrick van der

4 nov.

Den Dungen, Subtop dressuur

Meer, Chinook (v. Vivaldi) 68,78; 2 Philip van

4 nov.

St. Nicolaasga, KFPS Friesian Talent Cup

Santano) 72,125; 2 Schoots, Equitop Favorit (v.
Jazz) 71,78; 3 Welten, 70,48; 4 Bol, 70,45.

Ommen, Denver I.P.S (v. Zizi Top) 66,46; 3 Tess

Aankondigingen
CK regio Zuid trekpaarden
SOMEREN – De KVTH-afdelingen Limburg en Noord-Brabant organiseren op
zaterdag 27 oktober voor het eerst gezamenlijk een Centrale Keuring voor
trekpaarden. Dit onder de noemer regio
Zuid. De keuring begint om 9.30 uur en
vindt plaats in manege ‘t Keelven in Someren. Er zijn bijna zestig trekpaarden
aangemeld voor de individuele keuring.
Daarnaast worden van de hengst Unik
de Lichereau (v. Elliot van ’t Keerkenhof)
van L. Musschoot uit Maren-Kessel een
aantal afstammelingen gepresenteerd.

Eventing Barchem
BARCHEM – Barchem staat in het weekend van 27 en 28 oktober in het teken
van de eventingsport. In verschillende

klassen wordt gestreden om Nederlandse titels. Parcoursbouwer Hendrik
Jan Arendsen Raedt tekent weer voor
het ontwerp en parcours van de cross
heeft er voor gezorgd dat er een mooi
palet aan kleurrijke hindernissen in het
glooiende landschap is gebouwd. Het
evenement vindt plaats aan de voet
van de Lochemse berg op de terreinen
gelegen aan de Brinkerinkweg, bereikbaar vanaf de provinciale weg tussen
Lochem en Barchem. Het evenement is
vrij toegankelijk. Op beide dagen start
de cross om 9.00 uur.

Shetland Pony
Select Sale
LIESSEL – Traditiegetrouw vindt in het
laatste weekend van oktober de Shet-

land Pony Select Sale plaats. Zaterdag
27 oktober is het weer zover. Vanaf
10.30 uur zullen bijna 120 geselecteerde Shetlandpony’s onder de hamer
van veilingmeester Ruud van Raak
komen. In alle leeftijden, kleuren en
schofthoogtes heeft de selectiecommissie weer een kwaliteitsvolle groep met
veel diversiteit weten te selecteren.
Onder hen verschillende regionale kampioenen die hun opwachting hebben
gemaakt tijdens de Nationale kampioenschappen afgelopen weekend. Alle
pony’s worden veterinair beoordeeld en
alle informatie is openbaar. Stal de Lagevoort in Liessel vormt wederom het
decor voor de negende editie van de
Shetland Pony Select Sale.

KVTH
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Luna van waardzicht houdt familie-eer met verve hoog
Königkrämer en Asbreuk bepalen strijd op kwalitatief hoge CK Oost
VRAGENDER − Ze kwam, zag en overwon. Twenter Luna van
Waardzicht, dochter van nationaal kampioene Dara, werd zaterdag op de CK voor trekpaarden van de KVTH regio Oost onbetwist de jeugdkampioene ondanks grote concurrentie. Ook de
dagtitel ging met Carmen van Waardzicht naar Stal Waardzicht
van de gebroeders Königkrämer. Marcel Asbreuk van Stal De
Bouwhoeve is de trotse eigenaar van de jaarlingkampioen Melissa, de beste driejarige Sandra van ‘t Camillenhof en de erekampioene Marie van het Hoekske.
door Jacquelien van Tartwijk

Voor het eerst was de keuring van
Overijssel en Gelderland samengevoegd en dat was een heel goede
actie. Het leidde tot mooie jeugdrubrieken met echt veel kwaliteit
voor de juryleden Ery de Buck en
Wim Raaijmakers. Opvallend is
dat door de jaren heen de merries
meer ras en vrouwelijkheid hebben
gekregen en dat er zeker in correctheid vooruitgang is geboekt. Nu
nog iets meer vaart in het keuringsgebeuren.

Van staart ontdaan
Bij de veulens waren het de twee in
België bij R. Dewulf gefokte bijschrijvingen die de titels verdeelden. Kampioene werd Idaura van
het Thiendehof (v. Marius van

Luchtern) van B. Hooijmans. Een
veulen dat uitblonk in type en houding, al kon het hoofd iets mooier
zijn. Het beenwerk is hard, het
voorbeen een tikje hol en linksvoor
wat Frans. De draf is vlot met nog
wat weinig ruimte. Reservekampioene Isolde van het Thiendehof (v.
Juul van de Bootdijk) van J.M.
Dijkhof is chique en best van type
met correct beenwerk en een makkelijke draf. Het is wel de vraag of
we deze toppers terugzien op de
keuring in de toekomst omdat ze
van hun staart zijn ontdaan.
Ook de vier gepresenteerde jaarlingen zijn al staartloos, maar stonden
er super voor in conditie en spraken
kwalitatief zeer aan. Daar ging de
hoogste eer naar Linda van de
Bouwhoeve (v. Bonarius van ‘t
Zand) van Asbreuk. Een rassig

De titel beste driejarige ging naar de rastypsiche Sandra van ’t Camillenhof (v.
Lucas van Leendershof).

Jeugdkampioene
Luna van Waardzicht (v. Gilles
van de Heirhoeve) is een
zeer rastypische,
vrouwelijke merrie met mooie
verhoudingen,
goede bespiering en passend
beenwerk. FOTO’S
PAARDENKRANT/JACQUELIEN VAN TARTWIJK

enter met een mooie voorhand. Het
beenwerk is correct gesteld, het
voorbeen ietsje hol. Linda liet een
beste draf zien. De rassige Helena
van Thiendehof (v. Jazz van Luchteren) van Dijkhof werd reserve.

Kwaliteit
De jeugdkampioene kwam uit de
grote en kwaliteitsvolle rubriek met
negen twenters waar Luna fier aan
kop ging. Zij is een dochter van
Gilles van de Heirhoeve uit nationaal kampioene Dara van Waardzicht
(v.
Bienvenue
van
Waardzicht) en nationaal kampioenen Daisy als oma en Supra van
Waardzicht als overgrootmoeder.
Een zeer rastypische, vrouwelijke
en lang gelijnde merrie met mooie
verhoudingen, goede bespiering en
passend beenwerk. Zij liet een
beste draf zien. Ook reservekampioene Melissa van de Bouwhoeve
(v. Dowan van Vrilkenhoven) van
Asbreuk is een klasse merrie;
chique van type en mooi gelijnd.
Haar hoofd mist wat uitdrukking.
Ook zij kan goed uit de voeten in
draf.
De zeven driejarige merries kregen

in de Belgisch gefokte Sandra van
‘t Camillenhof (v. Lucas van Leendershof) van Asbreuk een mooie,
rastypische kampioene met prachtige verhoudingen, hard beenwerk
en correcte gangen. De reservetitel
ging naar de grote maat Arja uit de
Rampert (v. Jannus van de Kouwehof) van F.C. van Loon. Een voldoende typisch, correct gebouwde
merrie die netjes kan lopen.

Succesvolle dag
De strijd om de dagtitel werd gewonnen door de vierjarige Carmen
van Waardzicht (v. Gillis) van Königkrämer. Een vrouwelijke en rastypische merrie met een correcte
stap en voldoende draf. De zesja-

rige Isaura van ‘t Hof te Hasselt (v.
Tijn van de Vliegert) van B. Hooijmans werd reserve. Zij straalt veel
ras uit, heeft een mooie voorhand,
is iets onderstandig en wat heupig.
Ze toonde een correcte, vlotte draf.
Derde op tal werd Seleste van de
Musschoot (v. Matteo van ‘t Rietenhof) van R.G.H Achterkamp;
een chique merrie die de mooie belijning iets mist en opviel door haar
beste draf. In de strijd om de eretitel was het de kapitale Marie van
het Hoekske (v. Gason van de
Bouwhoeve) van Asbreuk die nipt
zegevierde. De lovende woorden
van de jury bij de fokgroep maakte
de succesvolle dag voor de familie
Königkrämer compleet.

Schandalig
Zonder pardon werd zaterdag op de CK KVTH Oost meer dan de helft van de
zeven gepresenteerde merrieveulens zonder staart in de baan gepresenteerd. En
zo streed er een viertal zonder staart om de titel. Zij zijn naar verluid alle gecontroleerd met betrekking tot een medische verklaring en omdat de wet nu nog
niet is aangepast, konden ze gewoon worden gekeurd. Maar dat hield de gemoederen langs de kant wel flink bezig en zelfs trekpaardfokkers, die wel beseffen dat couperen echt niet meer kan, spraken er schande van. Het is geen
reclame voor het stamboek en het kwam de sfeer zeker niet ten goede.

Weststrate: ‘Ik loop niet weg en ga conflict niet uit de weg’
»Vervolg van voorpagina
MAREN-KESSEL − Na het opstappen van de voorzitter en de
twee Haflingervertegenwoordigers uit het HB-bestuur van de
KVTH bestaat het dagelijks bestuur nog uit twee trekpaardleden:
John Königkrämer en waarnemend voorzitter Mart Weststrate,
bijgestaan door adviseur en oud-voorzitter Ben Ysebaert en met
Harry van Rossum als stamboeksecretaris. Weststrate geeft aan
dat hij als voorzitter van Zeeland het vertrouwen heeft gekregen
van die fokkers en als dusdanig zijn verantwoording serieus
neemt.
door Jacquelien van Tartwijk

“Ik wil graag dat de KVTH hier
sterk uitkomt en wil dat niet zomaar
overlaten aan mensen die er een
zooitje van maken. Men dacht bij
het opzeggen van het vertrouwen in
het DB mogelijk dat ik ook weg
zou lopen, maar ik loop niet weg en
ga het conflict ook niet uit de weg”,
aldus Weststrate die de gang van

zaken in zijn ogen chronologisch
op papier heeft gezet in een historisch overzicht. Volgens hem zijn er
al anderhalf jaar kleine dingen aan
de hand die leidden tot onvrede.
“Dat ging vooral over hoe we met
elkaar omgaan. De trekpaardmensen trekken makkelijk een plan gebaseerd op tradities, maar bij de
Haflingers hebben ze een heel andere cultuur. We wilden de Natio-

nale dit jaar even afwachten. Het
was een mooi feest en ik dacht dat
we daarna een positieve vergadering konden hebben. Dat liep anders.”

Rijke historie
Volgens Weststrate hebben Van
Heeswijk en Nijland daarop een
gesprek gehad met Henk van der
Pols waar het DB niet van op de
hoogte was en waarbij het aftreden
van Van der Pols werd beklonken.
“Via een mailtje kregen we te
horen dat Van Heeswijk per direct
overal mee stopte en ook van Nijland kwam een bericht dat hij als
DB-lid stopt. Dat vond ik zeer teleurstellend. Als oudste DB-lid
werd ik waarnemend voorzitter.
De KVTH heeft een rijke historie,
dat moeten we niet zomaar verkwanselen. De Zeeuwse fokkers

zijn zeer gehecht aan de KVTH en
ik voel me daardoor gedragen”,
aldus Weststrate die ook voorzitter
is van de foktechnische-commissie. Hij is er derhalve van overtuigd dat de KVTH de wet volgt
zoals dat hoort, ook wat betreft het
coupeerverbod.

De waarheid
Volgens Jos Nijland ligt het verhaal
iets anders. “Ze willen ons nu de
zwarte Piet toespelen van het opstappen van Henk van der Pols. Het
couperen loopt er als een rode
draad doorheen. Daarbij ging de
stamboeksecretaris regelmatig op
de stoel van het bestuur zitten. We
hebben Henk erop aangesproken
dat hij daar wat aan moest doen,
maar er gebeurde niets en er kwam
ook geen standpunt over het coupeerverbod. Dat Henk in een radio-

programma aangaf dat hij hoopte
dat de minister snel een besluit zou
nemen inzake het coupeerverbod,
werd hem door de trekpaard DBleden kwalijk genomen. Dat wij alleen de schuld krijgen is niet
correct omdat de trekpaard DBleden na de uitzending van Radio
Reporter beiden in een telefoongesprek het vertrouwen in Van der
Pols hebben opgezegd. Wij stelden
Henk voor om zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een nieuwe
periode, maar Mart Weststrate was
van mening dat hij per direct terug
moest treden.”
Nijland is wel nog steeds voorzitter
van Overijssel en als interimvoorzitter van de regio Oost ook HB-lid:
“Ik ben ook van plan de volgende
vergadering bij te gaan wonen. De
volledige waarheid moet vertelt
worden.”

★ Paardenwagentje.NL

★ Te koop: Kuil in grote
4-k balen en in plastic.

06-13840220 Verhuur |
Verkoop van 2-paards
Vrachtwagens Maurice van
Vliet Sporthorses BV

Gewicht per baal ca. 450
kg. Transport is mogelijk in
overleg. Tel. 06-13875413

★ Dressuurspiegels voor
binnen en buitenbak. Kijk
voor info en afm. op www.
dressuurspiegels.nl G.G.
Kluinhaar T.06-41130020
of 0297-343382

Si

nd

GEZOCHT
DRESSUURPAARDEN

★ Te koop gevraagd: Rijspringpaarden / jonge
paarden. Ook met röntge-

Voor onze internationale klantenkring:
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SCHUURMAN
Hindernissen & Omheiningen

• Aparte jonge paarden

nologische bemerkingen.
Prijs naar kwaliteit. SNELLE
AFWERKING! 0625037448

s

www.schuurman.eu

• Paarden vanaf Z niveau t/m
Grand Prix
• Goed tot zeer goed bewegend, gezond,
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stokmaat 160-175.

Egbert Kraak
06-53 49 00 40
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Zoeken...
Zoeken...
Zelhemseweg 24, 7255 PT Hengelo (Gld.)
Telefoon: 0575-467382 * E-mail info@schuurman.eu

Specialist in kuil/voordroog • Stro/strooisels
Specialist
in hooi, stro en strooisels
Eventueel met analyse • Ook voor sportpaarden
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www.paardenplein.nl
www.paardenplein.nl

www.paardenplein.nl
www.paardenplein.nl

Dé onafhankelijke nieuwssite
voor sport en fokkerij

www.horses.nl

T.a.v. Verkoop Paardenkrant, Informaticaweg 3, 7007CP Doetinchem
Voor inlichtingen over en gegevens van uw advertenties en de Springertjes kunt u contact
opnemen met tel.: 088-2944 980.
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35,41
5,42
70,85
10,84
7,58
2,34 ja/neen

Ondergetekende verleent hierbij éénmalige machtiging aan
Eisma Businessmedia b.v. om het verschuldigde bedrag af te schrijven
ten laste van zijn of haar banknummer.

TE KOOP WEGENS INKRIMPING FOKKERIJ:
• Utopia, Elitemerrie (V. Andiamo X Calypso X Voltaire) geb. 2001, Ibop spr. dr. v Poker de
Mariposa, aan telling 03-04-2019
• Afke, (V. Andiamo x Grandilot X Narew) geb. 2001, niet gedekt vanwege laat veulen
• Victoria, (V.Andiamo X Narcos II X HadjA) geb. 2002, ster prok, Ibop spr. dr. v Poker de
Mariposa, aan telling 18-04-2019
• Dochter Tanganika, (V. Triomphe de Muze X Andiamo X Narcos II) geb. 2006, dr. v Ermitage
Kalone, aan telling 02-04-2019
• Caretana Z, (V. Carentano X Andiamo X Nantoung) geb.2007. Leeg, vruchtbare merrie, 2x
tweeling
• Cristel Z, (Crown X Andiamo X Nantoung) geb. 2005, Z-spr. dr. v Ermitage Kalone, aan
telling 01-03-2019
• Gonda, (Bustique X Animo X Hugo) geb. 2011,dr. v Ermitage Kalone, aan telling 23-03-2019
• Loma, Elitemerrie geb. 1993, moeder van Voyeur, leeg
• Amiga, (V. Argentinus X Cor de la Bruyère X Fredericus),stermerrie,Niet gedekt vanwege laat
veulen
• Capucino, (Balorado X Libero X Weisgold) geb. 2007,sterprok springen, dr. v Emir, aan
telling 01-03-2019
• Zelda, (V. Zento X Andiamo X Nantoung) geb. 2009,M springen Niet gedekt vanwege laat
veulen
• Zenifa B, (V. Zento X Andiamo X Grandilot) geb. 2010,l springen dr. v Obaily, aan telling
07-05-2019
• Embryo van Jade (V.Diamant de Semilly X Goodwill X Ahorn) X Asca Z
Verwachtte geb.datum 14-05-2019
Inlichtingen : De Beemdhoeve, J.Kemps,0612328635

