
Zeven verschillende vaders tekenen voor het vader
schap, terwijl er zesmaal een verschillende vader als 
moedersvader staat geregistreerd. Drie moeders zijn 

er ster, één is er keur, twee merries zijn keur preferent en één 
is er elite. Diverse hengsten komen uit gerenommeerde 
prestatiestammen en daar was de hengstenkeuringscommis
sie heel blij mee. “Dat was nog niet zolang geleden weleens 
anders”, zegt juryvoorzitter Johan Hamminga, die met Gert 
Jan Hermanussen, Lammert Tel en inspecteur hengsten
selectie tuigpaard Joop van Wessel de jury vormde. Reijer 
van Woudenbergh moest één keer in actie komen als plaats
vervangend jurylid toen er een zoon van Fantijn in de baan 
kwam. Tel is namelijk geregistreerde van Fantijn. 

Dicht bij fokdoel
Evenals in Ermelo beschrijft Hamminga de aangewezen 
hengsten als een collectie scherpe en moderne hengsten, 
maar sommigen hadden volgens hem qua totaalbeeld nog 
progressie gemaakt. “Diverse hengsten hadden zich in 
positieve zin ontwikkeld en waren nog wat meer opgedroogd 
vonden wij. Ze stonden er nog scherper voor. Verbeterpunt 
blijft het achterbeengebruik, daar blijven we op letten. Wij 
willen deze collectie hengsten graag aangespannen de kans 
geven. Selectie in tuig, zo dicht mogelijk bij het fokdoel, dat zal 
dan ook het volgende selectiemoment zijn. Wij willen zien hoe 
deze hengsten zich ontwikkelen en hoe ze aangespannen 

presteren in andere handen als ze straks in Ermelo staan. 
We zullen daarbij het prototype van ons tuigpaard voor 
ogen houden. Bij de twee oudere hengsten heeft het lage 
verwantschapspercentage een positieve invloed gehad op 
hun aanwijzing.” 

Kampioen
In Ermelo leek hij al tot de favorieten te horen en nu was 
er ook weer veel applaus voor de zwarte cat.nr 603 Lanto 
V.D.B. (Delviro HBC uit Urby ster van Patijn,  
fokker Douwe van der Boon uitNoardburgum) van de 

 Hengstenselectie tuigpaard

Delviro-zoon 
Lanto V.D.B. 

kampioen
Zeven hengsten waren vanuit de eerste bezichtiging doorverwezen naar de KWPN Stallion Show in Den Bosch 

en voor allemaal zat er een aanwijzing voor het verrichtingsonderzoek in. Het betreft vijf driejarige- en twee 

oudere hengsten. 

Tekst: DINI BROUWER — Beeld: SANDRA NIEUWENDIJK

JAARGANG 2018
Twee hengsten uit de jaargang 2018 kwamen hun opwach-
ting maken. De vijfjarige Jesse James (Unieko x Marvel) van 
f/g Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg en mede-ge-
registreerden Van Uytert en Black Horse werd gereden door 
Mark de Groot. “De hengst heeft de hals er kaarsrecht op en 
heeft veel knieactie”, lichtte Hamminga toe. Robbie van Dijk 
bracht de vierjarige Kordaat (Eebert x Patijn, fokker T. de 
Jong uit Hollum) van J. Luning in de baan. “De hengst heeft 
een sterk achterbeengebruik, kwam bij stukken al mooi in 
balans en heeft een mooie houding”, aldus Hamminga. 
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HBC-Stal die kampioen werd. Hij is de eerste zoon 
van Delviro HBC die is aangewezen. De moederlijn 
bracht kampioens- en concourspaarden zoals Wieke 
V (keur van Manno) die 128 winstpunten heeft en 
Evert (v.Stjerreljocht Suprise) die 149 winstpunten 
heeft. Maar ook de hengst Indiana (Colonist uit 
Wieke V), derde in de Oregon Trofee, komt uit deze 
stam. Wieke V en Urby zijn halfzussen. Johan 
Hamminga: “Lanto is een zeer elegant, tuigtypisch 
paard met een lang voorbeen, met maat, met 
zelfhouding en met front. Hij heeft een lange kap en 
komt mooi terug in het front. De hengst heeft een 
sterke bovenlijn, een goed ontwikkelde lendenpartij 
en heeft hard en droog beenwerk. Hij beweegt sterk 
vanuit de achterhand en heeft veel knieheffing. In 
de moederlijn zit zowel prestatie als maat.” Lanto 
V.D.B. mocht samen met Eebert-zoon Las Vegas 
naar de kampioenskeuring.

Ook kampioenskeuring
Een uitnodiging voor de kampioenskeuring zat er dus ook in 
voor cat.nr. 610, de bruine Las Vegas (Eebert uit Boukje keur 
pref van Plain’s Liberator) van fokker Piet de Groot uit 
Leerdam en Gebr. van Manen uit Ede. Boukje is ook de moeder 
van de hengst Idol (v.Manno) en volle broer, de aangewezen 
Hendrik. “De hengst heeft veel front en een goed ontwik-
kelde schoft/schouderpartij. Hij heeft veel schoudervrij-
heid, maar zou in de bovenlijn nog iets meer bespiering 
mogen hebben. De moederlijn is voldoende predicaatrijk.” 
Las Vegas werd reservekampioen. 

Jan Schep: 
“Lanto V.D.B. is het  

tuigpaard geworden, zoals 
ik het bedoel.”

Harry van Middelaar, Jan Schep en de familie Van der Boon werden bij de huldiging betrokken.

“BETER KAN NIET”
Douwe, echtgenote Pietsje en hun dochters Wietske en Hinke 
van der Boon waren speciaal voor Lanto V.D.B. naar Den Bosch 
gekomen. De Friese melkveehouder (51) had de eerste bezichti-
ging via KWPN.tv gevolgd, maar dacht: ‘Dat kan in Den Bosch 
nog weleens heel goed uitpakken’. “Beter kan toch niet”, zegt 
Douwe, die al zo’n 15 jaar tuigpaarden fokt. Moeder Urby kocht 
hij als driejarige van Ruurd Botma. Zij was betuigd, maar op Stal 
Van der Boon werd zij onder het zadel gereden. De achttienjarige 
is nu niet dragend. Haar tuigpaarddochters lopen ook in de 
dressuursport. Douwe: “Zelf heb ik geen tijd om aangespannen 
te rijden, daarom heb ik Lanto ook als veulen verkocht. Ik dacht: 
‘Bij Jan Schep wordt er wat mee gedaan, hij verdient een goede 
plek.’ Ik had direct al verwachtingen van Lanto. Maar dit is wel 
helemaal geweldig. Urby bracht altijd vossen en ik wilde 
weleens wat anders. Delviro vond ik een leuke hengst. Hij bracht 
mij kleurverandering, maar Jan Schep een kampioen.” De twee 
jongere Delviro’s, ook zwartbruin, heeft hij verkocht.

55KWPNMagazine 2 — februari 2019



Cat.nr 603 
Lanto V.D.B. 
(Delviro HBC 

x Patijn)

STABIELE 
FACTOR
Harry van Middelaar 
kreeg Lanto V.D.B. vorig 
jaar op stal. Harry: “Laat 
ik eerst zeggen dat het 
voor Jan Schep een heel 
mooi succes is. Hij 
investeert al jaren in 
Delviro en dat zijn hengst 
nu de kampioen levert 
vind ik geweldig. Lanto is 
een heel fijn meewerkend 
paard, alles gaat altijd de 
goede kant op bij hem 
zoals lichaamshouding en 
front. Hij laat je niet in de 
steek, hij was vandaag al 
veel vrijer dan in Ermelo. 
Hij klom er al echt in en 
maakte zich heel mooi in 
het front. Zijn meewer-
kende karakter is een 
stabiele factor.”

Cat. nr. 604 
Leffe Blond 

(Dylano x 
Patijn)

Cat.nr. 610 
Las Vegas 

(Eebert x 
Plain’s 

Liberator)

Dylano, Fantijn en 
Vulcano
Dylano is de vader van de  
vos  Leffe Blond (uit 
Aderose keur van Patijn,  
f. Marcel Ritsma, Wijnje-
woude) van Black Horse B.V.  
Ook hij komt uit een 
bekende foklijn die heel veel 
prestatie- en keuringspaar-
den bracht, namelijk de  
Denderose-stam. Ook de 
hengst Fantijn is een telg 
uit deze stam. “Leffe Blond 
is een langgelijnde, hoog-
benige, goed gemodelleerde 
hengst die beweegt met veel 
actie. Achter mag hij nog 
een fractie meer gaan 
overtuigen.” De bruine 
Lofiaal is een zoon van 
Fantijn uit Higurante (elite 
van Colonist, f/g Tom 
Mekelenkamp uit Panner-
den). Uit de stam fokte de 
familie Hermanussen de 
hengst Fabuleus. “Een 
jeugdige, scherp gemodel-
leerde hengst met een lange 
nek, goede verbindingen en 
hard en droog beenwerk en 
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voldoende ruimte. De 
hengst mag achter nog iets 
meer kracht gaan ontwik-
kelen.” De bruine Liberator 
heeft ook een geweldige 
prestatielijn achter zich 
staan. Hij is een zoon van 
Vulcano uit Selony (keur 
pref van Kolonel, fokker 
Klaas van Til, Oostwold) 
van Klaas Buist en Harold 
Dekker. De hengsten Patijn, 
Colonist en Ganges komen 
ook uit deze stam. “Een 
zeer luxe, rassige hengst die 
goed in het type staat, 
sterke verbindingen en een 
goede schoft/schouderpar-
tij heeft. Hij beweegt 
voldoende ruim, maar kan 
achter aan kracht nog iets 
winnen.”

Twee vijfjarigen
De twee oudere hengsten 
hebben zich in Ermelo al 
aangespannen laten zien en 
mede op grond daarvan en 
vanwege hun lage verwant-
schap mochten zij door. Die 
reden bleef van kracht. De 
bruine Jean Pierre is een 
register B-zoon van de 
grote maat Hackney-hengst 
Avion Pierre die op de 
concoursen verdienstelijk 
presteerde. Moeder Bustina 
is een stermerrie van 
Vikking. Fokker is Anne-
mieke Calis uit Westereen, 
geregistreerden zijn Nico 
Calis en Anemone Sport-
paarden. Ook achter deze 
hengst staat een predicaat-
rijke prestatiefamilie. “Deze 
hengst is een sterk bewe-
gende, massale en degelijke 
hengst met een goed 
bespierde bovenlijn. In 
beweging mag hij nog iets 
meer bergopwaarts gaan 
lopen. Zijn lage verwant-
schap is een pré.” Ook de 
lage verwantschap van de 
zwarte Just Lucky (Reg. B 
van Wentworth Ebony uit 
Anneke ster van Waterman, 

  Cat.nr. 616 
Lofiaal 
(Fantijn x 
Colonist)

  Cat.nr. 623 
Liberator 
(Vulcano x 
Kolonel) 

  Cat. nr. 624 
Jean Pierre 
(Avion 
Pierre x 
Vikking)
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fokker J. A. van der Zee uit 
Enschede) van Lambertus 
Huckriede telde mee. “Een 
hengst met zeer veel front. 
Hij rijst in de voorhand en 
heeft een goed voorbeenge-
bruik. In het middenstuk 
mocht hij iets sterker en 
achter mag hij nog iets meer 
ondertreden. De foklijn is 
misschien niet zo predicaat- 
of prestatierijk, maar zowel 
Wentworth Ebony als 
Waterman waren aange-
spannen kampioenen.” •

Bekijk het  interview ‘Aan  
tafel met Harry Middelaar’ 

op  KWPN.tv!

NATUURLIJKE 
RUST
“Veulens kopen is geen 
wijsheid, alles moet 
meezitten. En wat zit er 
tussen de oren?”, zegt 
Jan Schep die Lanto 
V.D.B. als veulen kocht. 
“Maar hij is uitgegroeid 
tot het tuigpaard zoals ik 
het bedoel. Zijn eerste 
passen zeiden mij toen 
voldoende. Gebruik 
achterbeen, los van 
voren, type, hoge schoft, 
alles in de juiste 
verhoudingen, Lanto is 
een heel complete hengst 
geworden. Zijn natuurlij-
ke rust is één van zijn 
kwaliteiten. Op stal de 
rust zelve, maar buiten 
ziet hij alles. En hij kan 
ook weer wat ander 
bloed aan de fokkerij 
toevoegen.”     

  Cat.nr. 627 
Just Lucky 
(Wentworth 
Ebony x 
Waterman) 

  Met zijn  
deftige 
front is de 
vorig jaar 
ingeschre-
ven Unieko- 
zoon Jesse 
James een 
opvallende 
verschij-
ning.

  De vierjari-
ge Eebert- 
zoon 
Kordaat 
toonde zich 
met een 
mooie 
houding en 
een sterk 
achterbeen-
gebruik.
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