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Sebastopol’s Pas Op NMPRS-juweeltje van de dag
LUNTEREN – “Heel sterke kopgroepen met een brede middenmoot”, zo werden de rubrieken op de hengstenkeuring van het
NMRPS afgelopen zaterdag in Lunteren omschreven door jurylid Joop van Wessel. “De kop bestond uit heel goede hengsten,
echt de top van de fokkerij”, voegde hij eraan toe.
door Corine Schreuder

Van Wessel vervolgt: “Als stamboek kun je hier trots op zijn. Je
ziet dat de trend tegenwoordig
wel meer verschuift naar de grote
maat, daar zijn voor de mensen
wat meer mogelijkheden mee,
zoals aangespannen rijden. Het
was een geslaagde dag waarbij
iedereen enthousiast was, dus
ook een pluim voor het bestuur.
Dit biedt perspectief voor de toekomst. We hebben het verschil
goed aan kunnen geven met eerste en tweede premies en ik wil
de fokkers nog wel meegeven
om, als ze sneller vooruit willen
komen in de fokkerij, eerstepremiehengsten te gebruiken.” De
kampioen nieuwe jaargang in de
grote maat, Sebastopol’s Pas Op,
bleek de uitschieter van de dag.
Hij werd tevens algemeen dagkampioen. Het erekampioenschap
was voor achtjarige MM’s Tenue
de Ville (v. Wall Street Illusion
Jazz Singer).

Nieuwe jaargang

In de minimaat verschenen zes
nieuw te keuren hengsten voor de
jury, waarvan drie een eerste premie ontvingen. Op kop kwam Modello Bailamos Amore Sagnatore (v.
SMO Bailamos de Suerte), gefokt
door Modello Farm en in eigendom
van M. Mortier uit Huldenberg. Hij
werd dan ook kampioen nieuwe
jaargang minimaat. “Hij is best ontwikkeld, met beste begingen. Hij
scoorde net als de als tweede geplaatste hengst boven de 80 punten
en ze hebben allebei een goed type”,
aldus Van Wessel. De nummer twee
was S.D.W. Alec’s Giogio Armania
(v. Bolvero Destiny Allechandro)
van V. de Wit uit Valkenburg.
De nieuwe jaargang kleine maat
vormde een heel goede rubriek met
negentien hengsten, waarvan er
zeven een eerste premie ontvingen.
Kampioen werd hier SWG Boom
Boys Loco-Motion (v. Modello
Boom Boy) van fokkers en eigenaren T. van de Putte en S. Menheere
uit Wiekevorst.
Het erekampioenschap was voor
achtjarige MM’s
Tenue de Ville (v.
Wall Street Illusion
Jazz Singer).

“Het is een heel complete hengst
met een heel goed exterieur. Echt
een minipaard met een schitterend
front. Hij stak er in deze rubriek
met kop en schouders bovenuit”,
lichtte Joop van Wessel toe. De
tweede plaats in deze rubriek ging
naar TUS First Fairytail Bliss (v.
SMMH Thought Vegas Would
Never Land) van M. den Besten uit
Leerbroek.

Juweeltje

De meest opvallende hengst uit
de rubrieken voor nieuw te keuren hengsten kwam uit de grote
maat. Hij werd dan ook algemeen
dagkampioen. Ook in de kampioenskeuring stak hij er tussen alle
1a geplaatste hengsten bovenuit.
Het gaat om de driejarige Sebastopol’s Pas Op (v. TH’s Exclusive
Breitling), gefokt door H. Hetterscheidt en in eigendom van P.
Middelweerd uit Cothen. “Pas Op
is een heel goed gemodelleerde
hengst, die super kan lopen. Hij
heeft een excellent model en een
mooi silhouet. Hier zijn we als jury
echt heel content mee. Deze hengst
was het juweeltje van de keuring.
Vanaf de eerste pas draf was het
raak, hij beweegt bergop met de
schoft omhoog”, loofde Joop van
Wessel de vosbonte. Tweede in
de nieuwe jaargang grote maat
werd AMS PPL Cheggle (v. RHA
Unique Desperado) van J. en S.
te Grotenhuis uit De Heurne geplaatst. Hij werd door de jury ook
omschreven als een mooi hengstje,
maar hij viel iets in het niet na Sebastopol’s Pas Op.

De kampioen nieuwe jaargang en algemeen dagkampioen in de grote maat, Sebastopol’s Pas Op, bleek de uitschieter van de dag. FOTO’S ROWAN DE BONT

minimaat. “Hij heeft een heel goed
type en beste bewegingen”, meldde
de jury. De rubriek van de eerder
verschenen hengsten in de kleine
maat was sterk. “Een heel goede
rubriek, de hengsten deden weinig
voor elkaar onder. De details maakten het verschil”, lichtte Van Wessel
toe. “Kampioen werd Sebastopol’s
Dingetje, een hengst met een heel
fraai exterieur. Hij loopt bergop en
beschikt over goede bewegingen.”
De zesjarige zwarte is een zoon van
Sebastopol’s Bingo en nog in ei-

gendom van zijn fokker, H. Hetterscheidt uit Breedenbroek. De vader
van dagkampioen Sebastopol’s Pas
Op, TH’s Exclusive Breitling (v.
WMM IMA Moondrop), werd zelf
kampioen bij de eerder verschenen
hengsten in de grote maat. De achtjarige bruinbonte werd door de jury
omschreven als een heel fraai paard
met een goed type en goede bewegingen. Hij werd acht jaar geleden
gefokt door T. Duinkerken en H.
Aaldering en is in eigendom van H.
Hetterscheidt.
Modello Bailamos Amore
Sagnatore (v.
SMO Bailamos
de Suerte),
gefokt door
Modello Farm
en in eigendom
van M. Mortier
uit Huldenberg,
werd kampioen
nieuwe jaargang
minimaat.

Oudere hengsten

Bij de oudere, reeds gekeurde
hengsten werd de tienjarige SZ Da
Vinci’s Humming Bird (v. Da Vinci
SZ) van eigenaar en fokker Stal Zegwaard te Rijswijk kampioen in de

Rassige Connemarahengst Celtic Blue Gruagh kampioen
LAAG SOEREN – Ondanks dat het aantal deelnemers gering
was, lukte het het bestuur van het Nederlands Connemara pony
stamboek afgelopen zondag toch om een keurig verzorgde en
leuke dag van de hengstenkeuring te maken. Zo werd er ook een
IBOP gehouden voor de hengsten, waarin Cahanagh’s Casanova
onder Hanneke Held de hoogste score van 75,5 haalde. Juryleden
Jos van der Wal, Suzanne Bredero en Marga van der Aart konden aan twee hengsten de klasse één opname kwijt en eenmaal
de klasse twee.
door Corine Schreuder

Cahanagh’s Casanova (Western
Boy x Monaghanstown Fred) van
L. Kerstiens uit Renesse werd
goedgekeurd en opgenomen in
klasse één. “Een hengst met een
aansprekend type, al werd hij iets
in overconditie voorgesteld. Hij
heeft een mooi aansprekend hoofd,
een goede hals en een sterk lichaam
met een opvallend mooie croupe.
Hij zou wat meer bot mogen hebben. De stap en draf zijn correct
en hij heeft een fijne galop. Bij het
springen heeft hij veel lichaamsgebruik en hij was hierin ook
handig”, lichtte Jos van der Wal

toe. Ook goedgekeurd en opgenomen in klasse één werd Mouse’s
Quinn (Carraig Thunder x Chiltern
Thunderburst) van A. Slabbers uit
Muiden. Door de jury werd hij omschreven als een hengst met een
aansprekend type, met veel ras en
uitstraling. Hij heeft een aansprekend hoofd, een goede halsvorm,
maar mist iets lengte hierin. De
bovenlijn is goed en hij heeft voldoende bot. De stap is correct, maar
wat kort. De draf is correct, mist
iets zweefmoment, maar daarin
heeft de hengst wel voldoende
oprichting. De galop is fijn en hij
changeert makkelijk. Verder liet hij
fijne sprongen zien en behaalde hij

onder het zadel van Anouk Slabbers 71 punten in de IBOP.
Twinstar JJ Thunderheart (Coolcom JJ x Chiltern Thunderburs)
van P. Nijkamp uit Raalte werd
opgenomen in klasse twee. “Hij
heeft een degelijk type, maar is nog
weinig hengst. Zijn hals is wat beknopt en hij heeft een wat strakke
rug/lendenpartij. Zijn beenwerk is
correct, met voldoende bot en opvallend goede voeten. De stap is
voldoende ruim, maar iets frans.
De draf is correct, maar kort, met
weinig zweefmoment en oprichting. De galop heeft nog weinig
kracht en lichaamsgebruik. Hij
springt voldoende in de manieren,
maar mist nog souplesse en handigheid”, aldus Van der Wal.

Kampioen

De hengsten opgenomen in klasse
één namen het tegen elkaar op in
de kampioenskeuring en hier werd
de al eerder goedgekeurde en in
klasse één opgenomen hengst Celtic Blue Gruagh aan toegevoegd.
Deze valkkleurige zoon van Blue

De valkkleurige hengst Celtic Blue Gruagh (v. Blue Jeans 14) van I. Kooij uit Erichem werd op de hengstenkeuring voor Connemara’s uitgeroepen tot kampioen.
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Jeans 14 werd gefokt door E. van
Bracht en is in eigendom van I.
Kooij uit Erichem. Hij werd door
de jury aangewezen als kampioen.
“Een chique, rassige hengst met

veel uitstraling. Hij heeft een ruime
soepele stap en een fijne lichtvoetige, krachtige draf, die met veel
souplesse getoond werd”, lichtte
Jos van der Wal toe.

