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De nationaal kampioen bij de paarden (ERS) Gregorius (Genesis x Perfectum) van Caro van Motman.

Nadat we in mei de hengstenkeuring bij het Paardensportcentrum TCN Sporthorses te Rijssen 
gehouden hadden, werd ook de nationale merriekeuring naar deze fraaie locatie verplaatst. Op dit 
Paardensportcentrum hebben we de beschikking over drie ringen en dat biedt veel perspectief 
voor het keuren aan de hand, het vrij bewegen en voor de zadelrubriek. En als de nood aan de man 
komt, kunnen we naar binnen verhuizen. Ondanks de weersvoorspelling  was Pluvius ons 
welgezind en konden we het de hele dag, op een paar druppels na,  droog houden en ook de zon 
liet zich goed zien. Nu de coronaregels weer versoepeld zijn, heeft dit ook een weerslag op de 
inschrijving die met name door het aantal veulens, in vergelijk met het voorgaande jaar,  flink 
gestegen is.  Met onze stamboeksecretaresse Marit Lehman op het secretariaat en de organisatie 
in handen van  Frens Blei liep de keuring als een trein.      



De trotse dames R. en M. Haverkamp met hun model merrie de Sportpony Zafaya van de Drinkbeker 
(Sagrand ox x Neron) en haar veulen Karaat (Kadar x Sagrand ox) die het veulen- en het Nationaal 
Kampioenschap bij de sportpony’s veroverde.  

Stamboekopname.         
Zoals gebruikelijk beginnen we met stamboekopname die voor de stap en draf altijd op het harde 
wordt gehouden. Hiervoor hadden zich zeven  paarden/pony’s aangemeld terwijl er bovendien drie  
merries, twee E-pony’s en een  ERS Sportpaard, voor het modelpredicaat waren opgegeven. Gezegd 
mag worden dat de EASP-paarden en pony’s doorgaans over goede voeten beschikken en dat gold 
ook voor de opnamegroep op deze keuringsdag.    

Hengstveulens EPS-D sportpony          
In deze rubriek werden twee eerste premies uitgereikt en deze veulens deden dan ook weinig voor 
elkaar onder. Gaaf! van de Berg heeft als vader Gildea Hoshiko en komt uit de stermerrie Lola van de 
Berg, fokker/eig. is R. Visschedijk te Overdinkel. Gaaf is een goed ontwikkeld veulen met veel 
hengstuitdrukking. Het hoofd zou een fractie edeler mogen zijn. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij zeer 
harmonieus met goede skeletverhoudingen. Hij kreeg daar dan ook een 9 voor. Hals- en ruglengte 
zijn gelijk en ook de bovenlijn,  die goed met de onderlijn harmonieert, bestaat qua ruglengte, 
lendenpartij en de lengte van de croupe uit gelijke verhoudingen. Het fundament is goed ontwikkeld 
en straalt  kwaliteit uit. Onder de knie is het voorbeen licht ingesnoerd. De stap is ruim en verend. De 
draf is tactmatig, ritmisch en veerkrachtig. In draf welft hij goed de hals en maakt daarbij veel front. 
De score van 8.5 voor alle andere onderdelen bevestigt dat hij goed in elkaar zit en  terecht met een 
1e premie werd beloond.  



Links: Gaaf! van de Berg toont zijn mooi gedragen draf met een groot zweefmoment. Rechts:  
Promising Dare to Dream toont heel mooi dat voor een goede balans de dragende diagonale benen 
op één lijn horen te staan en dat de dragende koten gelijk belast horen te worden. 

Het tweede hengstveulen die een 1e premie in de wacht sleepte, is Promising Dare to Dream (Dating 
Point At x Nib Hiduc Star ox) uit de keur prest. merrie  Kyra’s Promising Hidden Treasure van 
fokker/eig. Y. Theunissen te Boxmeer. Ook dit veulen heeft een mannelijke en robuuste uitstraling. 
Uit de score, waarbij het laagste cijfer niet lager dan een 8 is, blijkt dat hij op alle onderdelen over 
veel kwaliteit beschikt. Het heeft goede verhoudingen en een zeer goed fundament. Op de 
lendenpartij is hij iets lang en dat is in de draf, die iets meer souplesse had mogen hebben, terug te 
zien.  

Hengstveulens EPS-E sportpony          
De eerste jaargang van de EASP goedgekeurde hengst Kadar (Krimh ox x Ixion x) voldeed met het 
hengstveulen Karaat van de Drinkbeker (Kadar x Sagrand ox) ruimschoots aan de verwachtingen. De 
combinatie met de model merrie Zafaya van de Drinkbeker is buitengewoon goed uitgevallen. Karaat 
toont veel ras met een expliciete hengstuitdrukking. Enkel voor de stap kreeg hij een 8.5 en verder 
scoorde hij op alle onderdelen verdiend een 9. Hij heeft een zeer fraai front, een lange nek en een 
goed gewelfde hals. De schoft loopt tot aan het midden van de rug die vervolgens vloeiend in een 
goed naar onderen gewelfde rug overgaat. De lendenpartij is mooi lichtoplopend en gaat over in een 
goed bespierde, lange en lichthellende croupe. Daarbij is hij in heel zijn voorkomen zeer harmonieus, 
met goede verhoudingen en goed rondgeribd. Al deze functionele eigenschappen komen dan ook 
terug in de uitstekende draf die bij een goed dalende achterhand tevens met  een groot 
zweefmoment werd getoond. Met 44.5 punten verdiende hij met vlag en wimpel een 1e premie. Daar 
bleef het echter niet bij want ook het pony veulenkampioenschap werd door Karaat  behaald.   

Links de zeer fraaie Karaat bezette de 1e plaats en verkreeg een 1e premie en die verkreeg het hengstveulen Bahir 
Ibn Bayesa ox ook.  Ook bij dit veulen is goed te zien dat de dragende diagonale benen op een lijn horen te staan.     



Hengstveulens ERS Arabisch Volbloed  
Aan charme en rasuitstraling ontbreekt het Bahir Ibn Bayesa ox (Yanour Hayati ox x Vagas ‘T’ ox) van 
fokker/eig. E. Mesman te Nieuw-Lekkerland zeker niet en de toegekende 1e premie heeft hij dan ook 
ruimschoots verdiend.  Adel en ras heeft plenty maar toch zou hij iets mannelijker mogen zijn. 
Opvallend is het goed ontwikkelde fundament met veel bot. De boven- en onderlijn corresponderen 
goed met elkaar waarbij de schoft nog iets verder tot aan het midden rug door had mogen lopen. De 
stap is iets kort maar de draf wordt met veel gedragenheid en goed in balans getoond. Voor de stap 
scoorde hij daarom een 7.5. maar op alle andere onderdelen scoorde hij een 8.5 met een totaal van 
41.5. 

Merrieveulens EPS-D Sportpony          
In deze rubriek was er één 1e premie en die werd behaald door C.L. Razzmeena Anova (Jazzmeen ox x 
Aranik Kossack ox) van fokker/eig. C. Bijl Oosterblokker. Dit veulen bekoort door haar charme, ras en 
uitstraling. Ze is daarbij zeer vrouwelijk in de lijnen en vormen en dat uit zich in het bijzonder in de 
mooie ronde en diepe romp. Dit veulen begint al iets overbouwd te worden en dat heeft altijd een 
impact op de beweging. Opvallend zijn de schuine schouder met de grote hoek in het 
ellebooggewricht waardoor  het boeggewricht zeer hoog komt te liggen en de romp een opwaarts 
verloop krijgt. Het fundament zou iets meer ontwikkeld mogen en is iets frans. Zoals gezegd speelt 
de hoge achterhand hem in de draf al parten en mist daardoor de souplesse.   

Het charmante  EPS-D merrieveulen C.L. Razzmeena Anova (Jazzmeen ox x Aranik Kossack ox) 
verkreeg een 1e premie.  Dit veulen heeft een typische vrouwelijke uitstraling. Rechts bij de 
Sportpaardenveulens  verkreeg Semiramis (Stargos VDL x Perfectum) een 1e premie en hij werd tevens 
tot kampioen van de ERS-veulens uitgeroepen. 

Hengstveulens ERS-sportpaard         
Met nog maar een maand oud is  Semiramis (Stargos VDL x Perfectum) van fokker/eig. Kelly van de 
Ven te Asten een zeer robuust en een fors  veulen met veel kwaliteit. Semiramis heeft niet alleen 
veel uitstraling maar ook veel hengstuitdrukking in heel zijn voorkomen.  Voor het type scoorde hij  
daar dan ook een 9 voor. Die kreeg hij ook voor de bouw en harmonie en de vloeiende lijnen en 
vormen. De croupe is iets te sterk geheld maar dat wordt door de wat hoge staartinplant weer goed 
gecompenseerd. De stap is veerkrachtig met een ruime overstap. Ondanks zijn jonge leeftijd wordt 
de draf met veel tact, ritme, ruimte (zweefmoment) en expressie getoond. De 1e premie kwam hem 
dan ook ruimschoots toe. Met 3 negens en een  totaal van 44 punten veroverde hij ook het  
veulenkampioenschap bij  de paarden.  

Ook voor Pablo Picasso Daley Dream van de hengst Picasso van Knedo uit de merrie Dailey Dream 
d’Amour van C.L. Grob Kuiken te  Bellingwolde   was er ook een 1e premie. Pablo Picasso is een zeer 



aansprekend veulen met een robuust en mannelijk voorkomen. Hij is absoluut een verbetering op de 
moeder. Hij heeft een sprekend hoofd en een goed gewelfd front. De hoofd/halsaanzet is wat zwaar 
en de schoft wat plat maar die loopt wel weer ver genoeg in de rug door. Dit veulen heeft goede 
verhoudingen en veel diepte. Op de lendenpartij is hij wat strak en dat uit zich ook in de bewegingen 
die daardoor met wat minder draagkracht  werden getoond.    

Links, het hengstveulen Pablo Picasso Daley Dream toont op deze foto een mooie zelfhouding en 
rechts het fors ontwikkelde merrieveulen Keizers ‘Tis Lukt laat een mooi zweefmoment zien. 

Merrieveulens ERS Sportpaard         
In deze rubriek was een 1e premie weggelegd  voor  Keizers ‘Tis Lukt (Condios  CC Z x Grandioso) 
fokker/eig. P.J.I. Kleine Schaars te Wijhe.  Dit fors ontwikkelde merrieveulen begint al flink 
overbouwd te raken en dat heeft altijd een weerslag op de bewegingen. Ze heeft een zeer fraai 
hoofd, een mooie ronde en diepe romp en een best fundament.   De hals is goed aangezet met 
voldoende welving maar is ook wat iel. De verhoudingen zijn goed maar in de lijnen en vormen is ze 
met name in bovenlijn wat strak en de schoft zou een fractie langer mogen zijn. Desondanks 
produceert ze wel een goede tactmatige draf met voldoende zweefmoment.  

Merrieveulens ERS Arabo Friesian         
Twee merrieveulens kwamen  in deze rubriek voor een 1e premie in aanmerking waarbij de als eerst 
geplaatste Cleanfixx Xena van de Bruinehorst  (Dark Ynte x Bikkel) van fokker/eig. J. Willemsen te 
Ederveen veel kwaliteit liet zien. Dit veulen toont veel ras en heeft een buitengewoon goed en fraai 
gewelfd front met een mooi en sprekend hoofd.  De hoofd/halsaanzet is wat zwaar maar dit wordt 
door de lange en goed geprononceerde nek weer gecompenseerd. De verhoudingen zijn goed en de 
lijnen en vormen zijn harmonieus. Het fundament is goed ontwikkeld waarbij de kootstand iets steil 
is. De bewegingen worden met veel veerkracht, tact en ruimte getoond. Het grote zweefmoment en 
de goede balans is een gevolg van de goed dalende achterhand. Ze kreeg voor de draf dan ook een 9.  

Het Arabo Friesian veulen Cleanfixx Xena van de Bruinehorst  toont haar geweldige ruime draf 
waarbij de goed gewelfde hals nog meer zichtbaar wordt. Rechts Lentira of the First van de 
Bruinehorst komt goed van de grond.   



Het tweede veulen dat voor 1e premie in aanmerking kwam, is Lentira of the First van de Bruinehorst 
(Dark Ylias x Yk Dark Danilo) van A.T. Willemsen te Ederveen. Lentira is een zeer aansprekend veulen 
die in zeer goede conditie werd voorgebracht. Ze heeft een mooie gewelfde hals, goede 
verhoudingen en een diepe romp met een bovenlijn die  op de lendenpartij wat strak is en waarbij de 
croupe wat minder geheld zou mogen zijn. De stap is kort en wat stug. De draf wordt met meer 
expressie en veer getoond maar ze blijft wat hoog in de croupe.  

4 – 6 Jarige Ruinen EPS-E Sportpony        
Jazzmeen’s Boy Jackson (Jazzmeen ox x Invit Broline) van Iris Meele te Purmerend heeft niet alleen 
veel functionele eigenschappen maar bekoort ook zijn type en model. Het front is goed gewelfd en  
skeletverhoudingen zijn redelijk goed maar mist in de bovenlijn de gelijke verdeling van 1/3 rug, 1/3 
lendenpartij en 1/3 croupe. Hij heeft een sprekend hoofd en een fraai gewelfde hals. Het middenstuk 
is wat lang. Het fundament is fors ontwikkeld en straalt veel kwaliteit uit. De bewegingen  worden 
met veel ruimte getoond en in de draf laat hij een groot zweefmoment zien. In de galop, die 
overigens wel met een 8 werd gewaardeerd, zou het achterbeen nog  iets meer onder het 
zwaartepunt van de massa gezet mogen worden. Hij scoorde een totaal van 49.5 punten en daarmee 
werd hij  in het stamboek opgenomen, behaalde  hij een 1e premies en verkreeg hij ook het 
sterpredicaat.   

Jazzmeen’s Boy Jackson behaalde een 1e premie en het sterpredicaat. Die beide titels kreeg Bayesa ox 
ook. 

4 – 6 jarige merries ERS Arabisch Volbloed         
In deze rubriek werd  de 1e  premie en het sterpredicaat door Bayesa ox (Vegas ‘T’ ox x ZK Kuray ox) 
van E. Mesman te Nieuw Lekkerland binnengehaald. Bayesa ox toont de typische laatrijpheid van het 
Arabische paard en is op 5- jarige leeftijd nog niet helemaal uitgegroeid en uitgezwaard. Daar komt 
bij dat ze ook een veulen aan de voet heeft en daarom, als een goede zoogmerrie, iets schraal 
aandoet. Het hoofd met de mooie ronde kaak straalt adel, ras en intelligentie uit. Daarbij is ze in de 
lijnen en vormen op en top vrouwelijk. Het fundament is hard maar de gewichten zouden nog iets 
meer ontwikkeld mogen zijn. De stap en de draf worden met veel veerkracht en souplesse getoond. 
Die ontbrak een beetje in de galop maar daar kan ook de spanning bij het vrij galopperen debet aan 
zijn. 

4 – 6 jarige ERS Sportpaard          
Nyomi van Haflonië  van Nobly van Haflonië  uit de merrie Nikita van E. Roggenkamp te Papendrecht 
werd door de jury als een stoer paard omschreven en dat is ze ook. Daarbij beschikt ze  over zeer 
goede skeletverhoudingen en staat ze daarmee tevens  goed in het evenwichtsmodel. Daar scoorde 
ze dan ook een 9 voor.  Ondanks haar robuuste voorkomen heeft ze ook ruim voldoende vrouwelijke 
expressie en zeer goede vrouwelijke lijnen en vormen. Ze heeft een fraai hoofd en een zeer goed 
gewelfd front met een diepe, ronde romp en veel massa. Het fundament is goed ontwikkeld maar ze 
is echter wel wat kort gekoot en zou in het achterbeen iets meer buiging mogen hebben. De stap is 



iets maar kort maar de draf en de galop zijn het gevolg van haar zeer goede, functionele bouw en 
werden dan ook met een goede balans en veel ruimte getoond. De 1e premie en het sterpredicaat 
haalde ze dan ook met vlag en wimpel binnen.   

Beide merries links Nyomi van Haflonië en rechts C.L. Ravanika Aziza laten zien dat rondgeribde 
paarden altijd  gemakkelijk in conditie te houden zijn. Ze staan bovendien beide goed in het 
evenwichtsmodel. Beide hebben ook een grote hoek in het ellebooggewricht waardoor de romp een 
opwaarts verloop krijgt en het zwaarte (diepste) punt in het midden ligt.    

7 –jarige merries EPS-D sportpony        
In deze rubriek werd de 1e premie en het sterpredicaat zeer verdiend uitgereikt aan de merrie C.L. 
Ravanika Aziza (Aranick Kossack ox x  Ibn Shahal ox) van C. Bijl te Oosterblokker. Deze charmante en 
edele  merrie beschikt in de bouw over veel functionele eigenschappen. Die komen vooral in de 
goede skeletverhoudingen en in de zeer grote hoek van het ellebooggewricht van het 
ellebooggewricht tot uitdrukking.  Daarmee krijgt de romp in de onderlijn ook een opwaarts verloop 
en ligt het zwaarte ( diepste) punt goed in het midden. De stap is wat stug en linksvoor iets Frans 
maar de draf en  de galop worden weer met veel souplesse en balans getoond.    



7- jarige en oudere ruinen reg EP-D
Wie de moeder van Kyra’s Promising Risky Dream van de hengst De Mensinghe Rinaldo uit de merrie
Promising Kyra, van Y. Theunissen  te Boxmeer kent, zou zeggen dat ze als twee druppels water op
elkaar lijken. Dat komt niet alleen door de mooie roan kleur maar vooral door het model en type. En
het zegt ook veel over de verervingskracht van de merrie! Voor zijn fraaie type, het goede,
functionele  model en de correctheid werd hij dan ook met een  9 beloond. De stap is iets gehaast
maar de draf en de galop werden met veel balans getoond. De 1e premie en sterpredicaat konden
hem dan ook niet ontgaan.

Helaas hebben we geen goede foto van Kyra’s Promising Risky Dream maar wel  van Yvonne 
Theunissen de eigenaar die als 1e van links staat. Rechts: het jurylid Albertine Nannings legt aan Caro 
van Motman de beoordeling en score van haar fraaie schimmel uit.  

7- jarige en oudere ruinen ERS Sportpaard
Voor de stamboekopname en de sterverklaring kwam hij als laatste in de ring maar met zijn enorme
en imponerende uitstraling  wist  Gregorius (Genesis x Perfectum) van Caro van Motman te
Schimmert gelijk alle ogen op zich te vestigen. Voor het type met het sprekende  hoofd, het fraaie
front met de goed gewelfde hals en de vloeiende lijnen en vormen scoorde hij een 9. Die kreeg hij
ook voor de bouw en harmonie. Met zijn mooie,  harmonische bouw, de goede skeletverhoudingen,
de goed gewelfde en vloeiende lijnen van de bovenlijn met de lichtoplopende lendenpartij, de lange,
lichthellende en goed bespierde croupe, de zeer correcte stand van het fundament, de schuine
schouder, de opwaarts verlopende romp en de lange broekspier voldoet hij op en top aan  het
evenwichtsmodel.  Het kan haast niet anders maar een dergelijke functionele bouw,  waarbij de
achterhand kan dalen, brengt ook altijd  gebalanceerde bewegingen met zich mee. Met het ritme van
de klok gelijk toonde hij zijn magistrale bewegingen die hij zonder enige aanmoediging telkens weer
demonstreerde. Voor zijn gedragen en zeer goed gebalanceerde draf en galop,  die beide met een
groot zweefmoment werden getoond, scoorde hij dan ook een 9.5.  Een 1e premie,  de sterverklaring
alsmede een 1e plaats werden zeer verdiend toegekend.



Links Gregorius (Genesis x Perfectum) en rechts  zijn moeder de model merrie Bucephala met haar 
trotste eigenaar Kellly van de Ven.   

Modelpredicaat        
Voor de modelverklaring waren  drie merries aangemeld. Twee EPS-E Sportpony’s en een ERS 
Sportpaard.  Bij de EPS-E waren dat de stermerrie  Zafaya van de Drinkbeker (Sagrand ox x Neron) 
van R. Haverkamp te Hippolytushoef  en de stermerrie Feliz FF (Lobeke ox x Dosator ox) van F. 
Fokkens te Finsterwolde. Beide merries doen niks voor elkaar onder en bekoren door hun uitstraling, 
harmonische bouw en de goed gedragen tactmatige en ritmische bewegingen. Ze scoorden dan ook 
beide 53 punten en op alle onderdelen een 8 of hoger, en daarmee was het modelpredicaat een feit 
en het EASP twee modelmerries rijker.  Bij de ERS Sportpaarden was de stermerrie Bucephala 
(Perfectum x Aristos) van Kelly van de Ven te Asten aangemeld. Ook zij scoorde niet lager dan een 8 
en als moeder van  het eerder genoemde veulen Semiramis, de bovengenoemde schimmel Gregorius 
en haar 1e premie merrieveulen  Bellona (v. Rivant)  heeft ze ook bewezen een uitstekende fokmerrie 
te zijn.  

De jury bestaande uit Ton Penders (voorzitter), Albertine Nannings en Karel de Lange beoordelen de 
beide E-ponys links Zafaya van de Drinkbeker en rechts Feliz FF voor het model predicaat die ze 
overigens beide met 53 punten op hun sloffen verdienden.  

Dagkampioen Sportpony’s en Sportpaarden.          
Het dagkampioenschap bij de sportpony’s werd een prooi voor het EPS- E veulen Karaat (Kadar x 
Sagrand) van M. Haverkamp. Ondanks de lange dag liet hij aan het einde van de dag nog geen 
spoortje vermoeidheid zien en bleef hij zijn goed gebalanceerde draf tonen. Bij de sportpaarden kon 
deze titel Gregorius (Genesis x Perfectum) van Caro van Motman niet ontgaan en het publiek kon 
opnieuw van zijn magistrale bewegingen genieten.     



Met twee hele  mooie dagkampioenen Karaat van de Drinkbeker bij de Sportpony’s en Gregorius bij 
de Sportpaarden kan het EASP op een zeer geslaagde keuringsdag terugzien. Wat Gregorius hier zo 
fraai laat zien, is de dalende achterhand waardoor er biomechanisch een gewichtsplaatsing van de 
voor- naar de achterhand mogelijk wordt.  Alleen dan is een gebalanceerde beweging mogelijk 
waarbij het te verplaatsen gewicht gelijk over de dragende benen dient te worden verdeeld.   
Anders is er geen balans! 

Zadelrubrieken Allround en Dressuur        
Bij de Allrounders werd de 1e plaats toegekend aan Kyra’s Promising Hidden Treasure van Y. 
Theunissen te Boxmeer. Deze veelzijdige keur/prestatiemerrie heeft al een hele staat van dienst en 
liet ook nu weer met de 12-jarige Lynsey Vink zien dat ze ook als sportpony onder het zadel uit het 
goede  hout gesneden is.  Bij de dressuur ging de 1e plaats naar Gregorius van Caro van Motman die 
inmiddels Z2-dressuur geklasseerd is.  Ook onder het zadel liet hij niet alleen  zijn dressuurtalenten 
zien en ook wat hij op dit terrein  voor de toekomst aan potentie in huis heeft.    

Links Kyra’s Promising Hidden Treasure met haar 12-jarige amazone Lynsey Vink bezette de 
1e plaats bij de Allrounders en Gregorius met Caro van Motman behaalde de titel bestgaand 
rijpaard (dressuur). 




