
door Rick Helmink Gertjan van Olst is voorlopig de

enige hengstenhouder die zijn

hengsten op het dragen van WFFS

(lees alles over deze fatale aandoe-

ning op pag. 19) heeft getest. Hij

deed dat op verzoek van de Ame-

rikaanse Hilltop Farm, het partner-

station van Van Olst in de Ver-

enigde Staten. Daar is al langer

commotie over WFFS. Fokster

Mary Nutall moest een Everdale-

veulen laten euthanaseren, liet het

testen en kwam er achter dat het

veulen WFFS had. Vanuit Hilltop

werd er vervolgens druk uitgeoe-

fend op Van Olst om zijn hengsten

te laten testen en een paar weken

geleden werd hem duidelijk dat

Everdale positief is. Vorige week

publiceerde Hilltop Farm de test-

resultaten en sindsdien is alles in

een stroomversnelling gekomen. 

KWPN
Van Olst weet duidelijk niet pre-

cies wat hij er mee aan moet: op

donderdag 26 april liet hij weten

dat Everdale gewoon door dekt, op

27 april plaatste hij op zijn eigen

website een bericht dat Everdale

voorlopig niet vers beschikbaar

zou zijn en op 28 april veranderde

hij weer van gedachten: Everdale

dekt toch door. “Ik wacht op een

standpunt van het KWPN”, zegt de

hengstenhouder.

»Lees verder op pag. 3 
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Schuttert schittert wederom op NK Mierlo

Hele opzet
van het keu-
ringsrapport
herzien

Blauwe pa-
pieren voor
Sensation-
veulens

Hengstenbal
bij seizoen-
opening
tuigpaarden

Blom en Korver geridderd 
ETTEN-LEUR/RHENEN – Rinus Blom en oud
KWPN-voorzitter Siem Korver zijn onlangs
gehuldigd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. 
Blom kreeg de koninklijke onderscheiding
voor zijn inzet in de gemeente Etten-Leur,
zijn maatschappelijke ondersteuning en
zijn bijdrage aan de hippische sport. Blom
is een allround paardenman die een toon-
aangevende rol heeft vervuld bij de ont-
wikkeling van onderwijs en certificering op
het gebied van (inter)nationaal paarden-
vervoer. 
Korver, in de paardenwereld vooral bekend
als lid van het KWPN-bestuur en voorzitter
van de Fokkerijraad, stond aan de basis
van de invoering van genoomselectie voor
rijpaarden. 

Drie VDL-hengsten in top
vijf veeldekkers
ERMELO – In 2017 werden bij het KWPN
5.500 springveulens geregistreerd. In de
top vijf van veeldekkers staan drie heng-
sten van VDL Stud en twee hengsten van
Team Nijhof. Koploper met 163 geregi-
streerde veulens is  de twaalfjarige
hengst Carrera VDL (Cardento x Baloubet
du Rouet). 
In 2016 voerde Grandorado TN (Eldorado
van de Zeshoek x Carolus II) de lijst aan.
De zesjarige hengst staat nu met 161 veu-
lens op de tweede plaats. De zeventien-
jarige Harley VDL (Heartbreaker x Carthago)
staat met 136 veulens op de derde plaats.
Een jaar eerder bezette de onlangs prefe-
rent verklaarde hengst de vierde plek.

400.000 euro voor Coleo-
zoon in EDS-veiling
HOOGE MIERDE – Op de Excellent Dres-
sage Sales kwam een flink aantal dres-
suurpaarden van verschillende leeftijden
onder de hamer. 
Kaprãlis, een negenjarige hengst (Coleo x
de Letse warmbloed Gudvils) die tot Grand
Prix-niveau is opgeleid, was de veilingtop-
per. De bruine ging voor 400.000 euro van
de hand. 
Ook voor de merrie Disney (v. Painted
Black) werd flink betaald; de donkere
schoonheid werd afgeslagen op 110.000
euro. Disney is geklasseerd in de Lichte
Tour. Een andere topper was de merrie 
Jirina (v. Apache). Zij verruilde voor 90.000
euro van eigenaar. 

Kootbeenoperatie Eowan
geslaagd
MIERLO – Flinke pech voor Numero Uno-
zoon Eowan van young rider Kelly Jo-
chems. Hij stond op het NK in Mierlo na
een flauwe wending in het parcours op
drie benen. Later bleek dat Eowan zijn
kootbeentje gebroken had. 
Inmiddels is de ruin succesvol aan zijn
blessure geopereerd. “We hopen op vol-
ledig herstel”, laat Jochems weten. 

Horses.nl

Nu op onze site...
• Poll: Centrum is blok aan been

voor KNHS 
• Volg het laatste paardensport-

nieuws

door Eva van den Adel

De ontknoping van de landstitel-

strijd bracht voor Gerben Morsink

een onverwacht zilveren medaille,

terwijl Ben Schröder optekende

voor het brons. Direct na afloop

rijst de vraag, welke concoursdeu-

ren gaan er open voor degene die

zich in de kijker sprongen? Daar-

over meer op pagina 4.

Zoet zuur
De uitslag voor Gerben Morsink

met de door zijn familie gefokte

Navarone Z (v. Nabab de Reve)

had dit NK een aparte bijsmaak.

Zoet vanwege de topprestatie die

de combinatie over alle dagen

neerzette, zuur vanwege het verlie-

zen van het goud. “Ik kan tevreden

terugkijken, want dit paard heeft

niet zoveel ervaring op dit niveau

en hij is pas negen. Ik ben vooral

trots dat hij over alle dagen goed

gepresteerd heeft”, aldus Morsink,

die de leiding door twee springfou-

ten kwijtraakte. “Die tweede balk

in de laatste lijn had niet gehoe-

ven. Dat geeft enkel aan dat het

iets beter moet, dat ik aan de af-

stemming moet werken en dat ga

ik ook zeker doen.”

Te tam
Voor de BWG Stables had Ben

Schröder zondagmiddag ook nog

zicht op zijn tweede NK-titel. De

routinier, die in 1999 in Hoofddorp

met Atletico kampioen werd, reed

in de slot manche een rondje vol-

gens het boekje met Davino Q (v.

Vingino). “Maar net iets te tam”,

verklaart de nummer drie de fout op

de oxer voorafgaand aan de laatste

lijn en de extra strafseconde. “Ik

dacht alleen maar, als we nu fout-

loos blijven dan zit het wel goed.

Zonde, maar Davino sprong fantas-

tisch.”

»Lees verder: op pag. 4 

MIERLO – “Het was een bij-

zondere dag”, vat de Neder-

lands kampioen de titelstrijd

samen. Nadat de eerste man-

che de kaarten en kansen voor

de medaillekandidaten in

Mierlo flink opschudde, betrad

Frank Schuttert met de negen-

jarige Beautiful Red (v. Casall)

als nummer drie in het tussen-

klassement de piste voor de be-

slissende manche. “Ik had dit

nooit zien gebeuren. Dat er nog

een tweede plaats in zat mis-

schien, maar opnieuw de titel is

ongelofelijk.” 
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Rothenber-
ger: ‘Cosmo
is altijd uitge-
slapen’

In 2016 pakte
Frank Schuttert
al de NK-titel bij
de Senioren. Af-
gelopen week-
end was het op-
nieuw raak door
met de negenja-
rige Beautiful
Red (v. Casall) na
een superieure
afsluitende rit
het hoofd koel te
houden. FOTO
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Everdale vangt WFFS-klappen op
DOETINCHEM – Voorlopig is er in Nederland één dekhengst

waarvan bekend is dat hij drager is van het Warmblood Fragile

Foal Syndrome-gen: de populaire KWPN-hengst Everdale van

Gertjan van Olst. Voorlopig vangt hij de klappen op. Het KWPN

neemt nog geen standpunt in.


