
 

Het EASP is vijf hengsten rijker 

Foto’s René Maly 

 

   
Twee foto’s die zo mooi de doelstellingen van het EASP vertegenwoordigen. Links uitstraling, balans, 
harmonie, levenslust en levensduur en rechts de mensvriendelijkheid en intelligentie. 

Op de mooie locatie van Sunrise Stables in Assen werd zaterdag 23 maart de hengsten- 
keuring van het EASP gehouden. Als locatie kan een stamboek zich geen  betere locatie 
wensen.  Een grote binnenbak voor het keuren, vrij bewegen en demonstraties met 
aangesloten een kleine binnenbak voor het vrijspringen, een goede baan voor buiten op 
het harde en last but not least de uitstekende service.  

Rubriek 3-jarige hengsten ERS-sportpaard                                                                                                                                             
De keuring werd begonnen met de rijpaardhengsten waarbij twee hengsten van een en 
dezelfde eigenaar het groene licht verkregen. Bij de goedgekeurde hengsten hoorde Constar 
(Congress x Quick Star) van B. Budde te Friesoythe (D). Constar is weliswaar een laatrijpe 
maar toch een goed ontwikkelde hengst qua model. Zijn pedigree is doorweven met 
bewezen en zeer gewaardeerde Shagya-Araber en Anglo-Arabergenen en dat is hem in zijn 
evenwichtige model ook goed aan te zien.  Maar hij voert ook xx-bloed in de pedigree en dat 
levert hem wel zijn enige minpuntje op. Het iets hangend voorbeen is een erfenis van de 
Engelse Volbloeds en met name die van Buchan xx in deze pedigree. Niettemin heeft hij wel 
een pijpomvang van 22.5 cm en dat is weer een welkome aanwinst tussen de moderne 
sportpaarden met vaak (te) iele voorbenen.  Als hij verder voldoende tijd krijgt en vooral niet 
vóór zijn zesde levensjaar bij het parcoursspringen of andere zware arbeid wordt ingezet, zal 
ook dit summiere minpuntje grotendeels verdwijnen.  Voor het overige is er niets dan lof van 
deze hengst te melden. Hij heeft een mooi type met veel hengstuitdrukking. Het hoofd is 
sprekend met een mooi groot en donker oog. Qua skeletverhoudingen en harmonie 
benadert hij redelijk dicht het standaard evenwichtsmodel van het EASP.  De goed 
aangezette hals met de goed geprononceerde nek is aan de bovenzijde fraai gewelfd.  De 
schouder ligt goed schuin. Met de grote hoek in het ellebooggericht ligt ook het 
boeggewricht vrij hoog en dat heeft weer een positief effect op het rompverloop waarbij het 
diepste punt nagenoeg in het midden ligt. De bovenlijn is goed gewelfd en de ver 



 

doorlopende schoft gaat vloeiend in de rug over die vervolgens weer vloeiend overgaat in de 
licht oplopende lendenpartij met de goed aansluitende lange, goed bespierde en 
lichthellende croupe. De romp, met veel “Hinterrippe’ is diep en goed rondgeribd en biedt  
veel ruimte aan grote longen en de noodzakelijke buikspieren.  Het achterbeen met de lange 
broekspieren is goed gesteld en stelt de hengst, in combinatie met de goede 
skeletverhoudingen en de dalende achterhand,  in staat om het achterbeen goed in het 
midden onder de massa te plaatsen. De kootlengte is goed en de koten zijn goed gesteld 
terwijl op de goed gevormde voeten niets valt aan te merken. De bewegingen zijn tactmatig 
en ritmisch. Hij scoorde dan ook voor de tactmatige en verende stap een 8. Voor de 
lichtvoetige en ruime draf met een groot  zweefmoment  een 9 en voor de goed 
gecadanceerde galop  8. Het vrijspringen ging hem buitengewoon goed af. Hij taxeert en 
basculeert goed en brengt razendsnel zijn voorbenen naar de hals toe. In de landing 
galoppeert hij direct weer goed in balans de ring door en dat leverde hen dan ook verdiend 
een 9 op.  Als deze hengst de meer klassieke merries met een scheut Arabergenen krijgt 
toegevoerd zal hij uit die combinaties de beste functionele  fokproducten leveren .           

                      
Het springen gaat Constar met zijn evenwichtige model goed af. 

 Stacudo (Stakkato x Escudo I) van B. Budde was de tweede rijpaardhengst die een 
goedkeuringsbrevet in de wacht sleepte.  Met zijn interessante pedigree is ook Stacudo, 
vanwege zijn hoge aandeel Arabergenen,  een laatrijpe hengst die in zijn verdere 
ontwikkeling nog aanzienlijk zal uitgroeien en uitzwaren. Stacudo voert o.a. drie keer de 
fameuze Gotthard in zijn pedigree. Hij heeft veel ras en adel en staat qua verhoudingen goed 
in het evenwichtmodel.  Qua harmonie zou hij iets dieper in de romp en met name dieper bij 
de “Hinterrippe” moeten zijn.  Het hoofd is sprekend en hij heeft een vriendelijke en rustige 
oogopslag. Dat de rustige oogopslag een goede indicatie van zijn plezierige en rustige 
karakter is, bleek tijdens de keuring dan ook in alles wat hij van hem gevraagd.  Zijn hals is 
goed aangezet en zeer fraai gewelfd met een voldoende lange nek. De schouder ligt goed 
schuin, is niet te lang of te kort en dat levert hem een hooggelegen boeggewricht op. De 
bovenlijn is niet extreem maar wel voldoende gewelfd en dat brengt ook een iets strakke en 
lange lendenpartij met zich mee.   De romp is voldoende rondgeribd. De croupe is voldoende 
lang, lichthellend en goed bespierd. Het voorbeen is zeer gesteld en de koten zijn van 
voldoende lengte en goed gesteld. De voeten zijn goed ontwikkeld en mooi rond gevormd 



 

maar iets aan de smalle kant. De stap is verend en soepel en daar kreeg hij dan ook een 8.5 
score voor. De draf is soepel, lichtvoetig en ruim en dat leverde hem een 9 op en die kreeg  
hij ook voor zijn goed gecadanceerde galop. Opvallend was hoe gemakkelijk hij voor de 
wendingen changeerde om op het juiste achterbeen door de wendingen te gaan. Ook het 
vrijspringen ging hem heel gemakkelijk af.  Feilloos taxerend ging hij door de driesprong. Hij 
zou daarbij nog wel iets meer mogen basculeren om een meer gelijkmatige landing te 
verkrijgen. Het vrijspringen leverde hem dan ook een 8.5 op. Ook voor Stacudo gaat qua 
merries dezelfde voorwaarde op als voor zijn stalgenoot Constar.  

    

Stacudo op stand en rechts tijdens het springen. 

Rubriek 3 jarige hengsten EPS-D sportpony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
In deze rubriek behaalde zeer terecht Gildea Hoshiko (Goldstar Dubois x Milton x) van S. van 
Boxtel te Hilversum het dekbrevet.  Gildea is een beeldschone en goed gemodelleerde 
hengst en dat heeft hij vooral aan zijn hoge aandeel Arabische genen te danken die hem ook 
de zo gewenste Arabische uitstraling en de fysieke en mentale kwaliteiten hebben gegeven 
en die zowel in de moeder- als vaderlijn goed vertegenwoordigd zijn in deze pedigree. Zijn 
fraaie palominokleur, met de donkere onderhuid, versterkt dat beeld nog meer. 
Daarenboven toont hij veel hengstuitdrukking en als hij met het klimmen der jaren nog meer 
“opdroogt” zal die expressie nog meer gaan toenemen. Hij heeft een zeer aansprekend en 
goedgewelfd front met een mooi gevormd hoofd, een mooie ronde kaak en een groot 
donker en levendig oog. Hij staat daarbij zeer goed in het evenwichtsmodel en ook qua 
skeletverhoudingen en harmonie voldoet hij optimaal aan de gestelde eisen. Voor de 
onderdelen type en bouw/harmonie scoorde hij ook een 9. Die kreeg hij ook voor zijn zeer 
correcte en harde fundament met een pijomvang van 18.5cm. De bovenlijn is voldoende 
gewelfd en zijn mooie, diepe en goed rondgeribde romp maken het harmonische beeld 
compleet. Het voor- en achterbeen zijn goed gesteld en de lange broekspier brengt 
tegelijkertijd een sterk aangetrokken achterbeen in de bewegingen met zich mee. Voor de 
iets haastige stap scoorde hij een 8.5. Paarden en pony’s die goed in het evenwichtsmodel 
staan, kunnen altijd goed bewegen en goed springen. En dat liet ook Gildea zien. Voor zijn 
goed gedragen draf en galop, waarbij de achterhand gemakkelijk tot dalen komt, scoorde hij 
ook een 9. Voor het vrijspringen ging hij al eveneens met een verdiende 9 naar huis. Zonder 
enige aarzeling of terughoudendheid en feilloos taxerend en basculerend  koerste hij door 



 

de driesprong. En als het hem uitkwam nam hij ook nog even de kortste weg en wipte hij  
praktisch vanuit stilstand en zonder aanraken zo  over het afscheidende lint dat op ongeveer 
1.35 m. stond.   

                                                     
Met zijn mooie en functionele lijnen en vormen en zijn gemakkelijke springmanieren kon Gildea 
Hoshiko de goedkeuring niet ontgaan. 

Rubriek 4 jaar en ouder hengsten                                                                                                               
In deze rubriek ging het licht voor de vijfjarige Rolex van Klaverborch (Rory Rolex x Brokat 
ShA) van Knedo Stables te Wijdewormer op groen. In zijn pedigree voert deze hengst als 
grootvader de Shagya-Araber Brokat ShA (v.Bajar ShA) in de pedigree en dat maakt hem 
voor de ponyfokkerij vooral qua karakter en werklust nog interessanter. Deze buitengewoon 
sympathieke hengst heeft een zeer goed front met een mooi sprekend hoofd en een 
uitgesproken vriendelijke oogopslag. Dat laatste demonstreerde hij zowel binnen als buiten. 
Ook toen hij buiten tussen de andere paarden loskwam en mooi stil bleef staan om zich 
weer geduldig  te laten aanlijnen. Rolex heeft een mooi goed gewelfd front met een 
uitstekende voorhand die met de grote hoek in het ellebooggewricht optimaal tot 
uitdrukking komt.  Een mooie diepe romp met veel “Hinterrippe” en een goed gesteld en 
hard fundament waarbij het voorbeen heel licht  onderstandig is. De bovenlijn is goed 
gewelfd, de lendenpartij iets strak en de wat sterk hellende croupe zou iets langer mogen 
zijn. De wat te sterk gehelde croupe is erfenis van zijn Connemara vader en die bloedlijnen 
zouden bij de toe te voeren merries ook zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Hij 
heeft een best ontwikkeld fundament met een pijpomvang van 19cm. Hij scoorde voor alle 
onderdelen op een na een 8. Voor draf scoorde hij een 7.5 omdat hij, vanwege de sterk 
gehelde croupe,  wat moeilijker tot dragen komt. Het vrijspringen hem ging zeer goed af en 
ook daarin liet hij zien dat hij ook snel leert. 



 

   
De genoemde mensvriendelijkheid straalt van Rolex van de Klaverborch af als hij door de tienjarige 
Jannes Fokkens wordt voorgesteld. Het vrijspringen ging hem ook goed af. 

Rubriek 4 jaar en oudere hengsten EPS-E sportpony                                                                                                                            
Hij kwam, hij zag , hij overwon en hij blijft. En dat kunnen we met recht voor  de star van de 
dag zeggen. Als geen ander is de vijftienjarige Kadar (Krimh ox x Ixion x) van K.L. Nap te 
Westerland een levend bewijs van onze fokkerijfilosofie om systematisch Araberbloed met 
een substantieel percentage ShA/ox in de fokkerij van de sportpaarden en sportpony’s te 
hanteren. Naast de schoonheid, ras en adel  levert dat verder voor de sportpaarden 
sportpony’s het noodzakelijke en functionele evenwichtsmodel op maar ook de hardheid, de 
levensduur (die bij de moderne sportpaarden hard terugloopt), gebalanceerde bewegingen, 
springmanieren en de onontbeerlijke intelligentie en werklust op. Dat alles 
vertegenwoordigt Kadar in zich en men hoeft zelfs helemaal geen expert te zijn om dit te 
constateren. Al deze functionele eigenschappen spatten van deze eyecatcher af.  De 
buitengewoon goed gemodelleerde Kadar heeft een prachtig hoofd met een mooie ronde 
kaak en een groot donker oog. Zijn fraai gevormde en gewelfde hals met de goed 
geprononceerde nek is al eveneens prachtig. Zijn voorhand met de schuine schouder zou 
met een iets grotere hoek in het ellebooggewricht nog beter zijn maar het voorbeen, met de 
goed bespierde onderarm, is zeer goed gesteld. De schoft is hoog en lang en loopt tot aan 
het midden van de rug door die vloeiend overgaat in de mooi naar onderen gewelfde ruglijn 
en die gaat weer vloeiend over in de oplopende lendenpartij die vervolgens weer in de 
lichthelende lange en goed bespierde croupe overgaat. Het achterbeen is zeer goed en staat 
zuiver recht onder massa. Het fundament is glashard en de goed gevormde voeten zijn van 
dezelfde kwaliteit. De bewegingen zijn, met dit model, haast zuiver te voorspellen en ook 
daar maakte Kadar geen uitzondering op. De stap is verend en krachtig, de draf, lichtvoetig 
en goed van de grond en de galop uit het boekje. Het spreekt haast voor zich dat zulke 
gebalanceerde bewegingen met een rijzende voorhand  alleen mogelijk zijn met een dalende 
achterhand en  dat is weer een gevolg van de goed geconstrueerde lendenpartij waarbij het 
bekken naar voren kan kantelen om de onderliggende gewrichten te laten buigen. Zoals 
eerder gezegd kunnen paarden met goed gebalanceerde bewegingen ook altijd springen  en 
ook op dit terrein liet Kadar zien dat dit geen loze kreten zijn. Hij scoorde voor alle 
onderdelen een 9 en voor het type, met de Arabische expressie,  en  voor zijn mooi gedragen 
en lichtvoetige galop zelfs een 9.5. Zijn stokmaat is 1.54 m. maar als je dit niet zou weten en 



 

je enkel zou kijken hoe hij door de baan walst  dan denk je dat daar een paard van  minstens 
1.65 m. rondgaat.  Zo groot maakt hij zich als hij zich in beweging zet.   

   
Deze twee foto’s laten precies in detail zien wat van Kadar beschreven werd.  

Showtime                            

Voor dit vaste onderdeel op onze keuring hadden zich  Harry Streutker van het Drents 
Vierspan en Johan Berghuis met hun Arabo-Friesians zich aangemeld.  Zowel onder het 
zadel, mennen met de nog jonge hengst Raid en met het vierspan gaven Harry en zijn team 
acte de presence.   

   

Het fraaie en succesvolle Arabo-Friesian vierspan en de hengst Raid JW met Harry Streutker in de 
demonstratie. 

Onder het zadel werden Xander JW met Martine Meiringh, Dempsey JW met Bendert Hans 
en Donnah JW met Nadia Lagewaard gepresenteerd. Al deze Arabo-Friesians worden,  
conform het fokdoel,  veelzijdig ingezet en hebben intussen al een hele staat van dienst 
onder het zadel, mennen en internationaal in de vierspansport behaald. Met name Dempsey 
heeft als dressuurpaard ook heel veel potentie en als zijn ruiter er in slaagt om hem nog 
meer klassiek te scholen dan liggen de lauweren haast voor het oprapen. Opvallend is ook de 
grote uniformiteit zowel in het model als in de bewegingen  die deze doorgefokte Arabo-
Friesians uitstralen. De zesjarige hengst Raid JW (v. Danillo) werd als menpaard voorgesteld 
maar heeft intussen al een hele staat van dienst opgebouwd. Hij  is L2 –dressuur, M- 
mennen enkelspan mennen, ZZ-mennen meerspan en samengesteld en internationaal loopt 
hij in het vierspan. Naast dat hij een hele mooie hengst is, roemt Harry vooral zijn Arabische 



 

karakter, intelligentie en werklust.  Bij de presentatie van het vierspan gaf Harry zelf op 
inzichtelijk wijze toelichting waarom en waarop het bij het vierspannen vooral omgaat.  

   
Links de Arabo-Friesian Dempsey met Bendert Hans toont onder het zadel zijn potentie en rechts gaat 
Johan Berghuis met de nog jonge Baileys Wanted by Zazou rond alsof hij nooit anders gedaan heeft. 

De aansprekende vierjarige Arabo-Friesian hengst Baileys Wanted By Zazou werd door zijn 
eigenaar Johan Berghuis als menpaard voorgesteld maar loopt intussen ook al onder het 
zadel.  Wat deze hengst nu nodig heeft is tijd om voor het hogere werk, waar hij duidelijk 
aanleg en potentie voor heeft, te worden opgeleid. 

 

 

 

 

 

 

  


