Nasari dagkampioen op de Nationale- & Hengstenkeuring 2022 te Hulshorst
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De Nationale- & engstenkeuring werd dit jaar weer in Manege de Bullenenk te Hulshorst
georganiseerd. Voordeel daarvan is dat Hulshorst vrij centraal in het land ligt en uit dien hoofde
gemakkelijk bereikbaar is. De locatie beschikt bovendien niet alleen over een prachtig
buitenterrein maar ook over een royale binnenbak waar de paarden en pony’s voor
stamboekopname goed vrij kunnen galopperen en waarin ook het vrijspringen afgewerkt kan
worden.
Hengstenkeuring
Voor de nakeuring verscheen er nog een D-ponyhengst op de keuring en die verkreeg met vlag en
wimpel het groene licht. Deze driejarige Kenaz FF ( Kalido van de Klaverborch x Castlerock) van
fokker/eigenaar F. Fokkens te Finsterwolde is een robuuste pony met veel maar ook een
mannelijke uitstraling. Hij heeft ruim voldoende harmonie en ook de skeletverhoudingen zijn goed.
Kenaz FF heeft een zeer fraaie en goedgewelfde hals met een goed geprononceerde nek en de
hoofd/hals aanzet is mooi uitgesneden. Het hoofd moet nog wat opdrogen en met klimmen der
jaren zal hij nog veel meer expressie krijgen. De schoft is voldoende hoog maar zou iets verder tot
aan het midden van de rug door mogen lopen. De bovenlijn is goed naar onderen gewelfd en de licht
oplopende lendenpartij gaat mooi vloeiend in de gehelde en lange croupe over. Boven- en onderlijn
corresponderen goed met elkaar hetgeen wordt versterkt door de mooie en diepe romp. De
lendenpartij is iets lang maar de lengte van de rug en croupe zijn wel weer gelijk. De croupe zou een
fractie minder hellend mogen zijn. De lichtoplopende lendenpartij stelt hem wel in staat om de

achterhand te kunnen laten dalen. De schouder is schuin en de vrij grote hoek in het
ellebooggewricht brengt dit ook weer een hoog boeggewricht met zich mee en dat heeft ook weer
een positief effect op een opwaarts rompverloop. De stand van het voorbeen is goed. De koten zijn
voldoende lang en de kootstand is goed en voldoet aan de eis van 45⁰. De voeten zijn goed van vorm
en goed ontwikkeld. Het eerste wat bij deze hengst in het oog springt, is de uitstekende kwaliteit van
het fundament met pezen die als kabels zichtbaar zijn. Met een pijpbeen van 20cm. en een stokmaat
van 1.45m. met daarbij een hele goede verhouding van 3/5 onderarm en 2/5 pijpbeen en ook een
heel hard fundament kan zo’n ponyhengst goed vooruit. Een absoluut pluspunt want ook het
fundament is bij de pony’s, net als bij de moderne paarden, aan degeneratie onderhevig. Voor de
correctheid in de bouw scoorde hij dan ook een 9. Naast de 7.5 voor de galop scoorde hij verder op
alle onderdelen een 8 of hoger. Voor de stap en de draf, die met een ruim zweefmoment werd
getoond, kreeg hij een 8. In het springen is hij nog wat groen maar hij kan zeer goed taxeren en
basculeren en toont daarbij veel lef en vermogen. Met een totaal van 57.5 punten voldoet hij dus
ruimschoots aan de eisen en kreeg hij verdiend het groene licht en een oranje lint.

Op deze drie foto’s zijn de kwaliteiten van Kenaz FF goed te zien. Hij staat goed in het
evenwichtsmodel en heeft daarbij mooie harmonische lijnen en vormen met een mannelijke
uitstraling. In de draf is goed te zien dat het landende achterbeen precies onder het zwaartepunt
wordt gezet. Bij het springen laat hij zijn vermogen zien en dat komt omdat hij nog heel groen is.
Als hij de benen zou vouwen en naar de hals toe zou brengen, heeft hij een bijna grenzeloos
vermogen. Naarmate dat hij meer ervaring krijgt en de hindernissen hoger worden, gaat hij dat ook
doen.
Merrie- en veulenkeuring
De keuring voor de merries begint zoals gebruikelijk met de stamboekopname van de drie jaar en
oudere merries die allen na de meting op het harde in stap en draf en in de binnenbaan op de
galop worden beoordeeld.
EPS-D sportpony’s
Bij de hengstveulens was er verdiend een 1e premie voor het bijzonder rassige en rij typische veulen
Porthos SHS (Palermo KA ox x Midas) van fokker/eigenaar Sûd Himmerick Stud te Hollum. De
moeder van dit zeer charmante veulen is de kapitale fok- en prestatiemerrie Esmee (Hafl). Aangezien
de Haflingers geen andere genen dan die van de Haflingers en de Shagya stamvader 133 El Badavi
XXII ShA (1868) hebben, klikken de genen zo goed met die van de Arabische en Shagya-Araber
hengsten. Dat is ook met dit veulen weer het geval. Porthos is zeer goed ontwikkeld veulen met veel
ras, massa en harmonie. Het hoofd is fraai met een groot donker oog en hij heeft een fraai en
goedgewelfd front. De schoft is wat plat maar loopt wel tot aan het midden van de rug door. De
bovenlijn is goed en licht naar onderen gewelfd en goed bespierd wat overigens ook meestal
samengaat. Hij heeft bovendien een mooi lichthellende en een goed bespierde croupe. De romp is

diep en rond en het fundament is fors en straalt kwaliteit uit. Voor de bouw en harmonie kreeg hij
een 9 en die kreeg hij ook voor de correctheid. De stap wordt veel met regelmaat en ruimte getoond
en dat gaat ook voor de draf op die hij met veel souplesse en balans, dankzij een goed dalende
achterhand, demonstreert. Voor alle andere onderdelen scoorde hij een 8.5.

Op deze standfoto van Porthos SHS komt het goede model met de goede skeletverhoudingen, de
massa, het ras en het robuuste fundament goed tot uitdrukking. Op de draf foto is mooi zien dat hij
de achterhand kan laten dalen waardoor het front kan rijzen en het gewicht zuiver gelijk over de
dragende benen wordt verdeeld. Daarbij dient de bovenlijn te allen tijde horizontaal te blijven.
Ook voor Kalisz FF (Kabsztad ox x Dosator ox) van fokker/eigenaar F. Fokkens te Finsterwolde was er
verdiend een 1e premie. Kalisz FF is een veulen met heel veel uitstraling en ras en daarbij op en top
hengst in heel zijn voorkomen. Zijn grootmoeder is ook een Haflingermerrie en ook hier zien we
opnieuw dat de combinatie en een herhaling met de Arabergenen zeer goed uitpakt. Die in het oog
springende uitstraling dankt hij niet alleen aan zijn zeer fraaie en edele front maar ook aan de goede
harmonie en verhoudingen. Hij heeft een zeer fraai hoofd met een enorm mooie gewelfde hals die in
de beweging nog meer tot zijn recht komt. Ook de bovenlijn is mooi en licht naar onderen gewelfd en
de lichthellende croupe is met spieren bepakt waardoor de dalende achterhand goed in positie kan
worden gehouden. Voor het type scoorde hij een 9 en die kreeg hij ook voor de bouw en harmonie.
Mede dankzij de Haflingergenen heeft ook hij een mooie ronde en diepe romp. De verende stap
werd met 8.5 beloond en voor de zeer lichtvoetige en goed gebalanceerde draf scoorde hij ook 8.5.

Met zijn prachtige skeletverhoudingen, het ras en de harmonie en zijn briljante bewegingen haalde
Kalisz FF naast een 1e premie ook verdiend het veulenkampioenschap binnen.

Merrieveulens ERS sportpaard
Een 1e premie was er ook voor Naboruh KN (Probor Rifat ox x Nasar ox) van fokker/eigenaar K.L. Nap
te Westerland. Ook bij dit veulen zien we een herhaling van de Arabergenen die in combinatie met
de meer klassieke genen in deze pedigree zeer goed heeft uitgepakt. Naboruh KN is een zeer
charmant veulen met een typisch vrouwelijke uitstraling en voorkomen. Ondanks haar jonge leeftijd
begint ze al wat overbouwd te worden. Ze heeft een zeer fraai front met een goed gewelfde hals die
via de iets platte schoft heel mooi vloeiend in de goed gewelfde rug doorloopt. De schoft loopt
echter wel mooi tot aan het midden van de rug door. De schouder ligt schuin en ze heeft een grote
hoek in het ellebooggewricht die de rondgeribde romp een opwaarts verloop geeft. De lichtgehelde
lange croupe is goed bespierd, rond en typisch vrouwelijk. Ze scoorde voor type een 9 en die
verkreeg ze ook voor de bouw en harmonie. De tactmatige stap en de goed gebalanceerde draf
werden respectievelijk met een 8.5 gewaardeerd.

Op en top vrouwelijk en met het goede model laat Naboruh KN zien dat je dan ook goed kunt
bewegen ondanks dat ze al iets overbouwd begint te raken.
Veulenkampioenschap
De jury, bestaande uit Ton Penders, Albertine Nanninga en Kelly van de Ven, zat dus met de luxe om
uit de 1e premieveulens, die allen een gelijk aantal punten hadden behaald, de dagkampioen aan te
wijzen. Het beste showmoment van de dag is dan bepalend om de kampioen te worden. En die ging
in dit geval overtuigd naar het hengstveulen Kalisz FF (Kabsztad ox x Dosator ox) van Frans Fokkens
die keer op keer zijn excellente draf demonstreerde.
4-6 jarige merries ERS sportpaard.
Bij de merries verkreeg Nipine KN (Nizar ox x Triton) van Kirsti Nap te Westerland ruimschoots een
1e premie. Nipine KN is een sympathieke merrie met een vriendelijke uitstraling die ook in het grote
en donkere oog zichtbaar is. Ze heeft een goed vrouwelijke type met goede skeletverhoudingen
alleen zouden de lijnen en vormen iets vloeiender in elkaar moeten overgaan. Ze is wat strak in de
bovenlijn en dat heeft een impact op de souplesse maar ook op de harmonie tussen de onder- en
bovenlijn. Het front is goed gevormd en de goed geprononceerde schoft loopt tot aan het midden
van de rug door. De lendenpartij is iets strak en de lichtgehelde croupe zou iets ronder en meer
bespierd mogen zijn. De stand van het voor- en achterbeen zijn goed en het fundament zou een
fractie harder mogen zijn. De kootlengte is goed en linksvoor heel licht toontredend. Met name
omdat de skeletverhoudingen goed zijn en het fundament goed recht onder de massa staat,

waardeert ze zich in de bewegingen enorm op en laat ze een goed gebalanceerde draf zien. Die werd
dan met een 8.5 beloond. Voor de stap scoorde ze een 7 en die kreeg ze ook de iets gespannen
galop. Met een totaal van 45 behaalde ze ruimschoots een 1e premie en werd aan haar dan ook
verdiend het sterpredicaat toegekend.

Bij Nipine KN zit alles op de juiste plek en dat komt in deze mooi gebalanceerde draf goed tot
uitdrukking.
7 jaar en ouder merries ERS sportpaard
In deze rubriek ging de 13-jarige Nasari (Nasar ox x Triton) van K.L. Nap te Westerland met de eer
strijken. Nasari en Nipine KN hebben dezelfde moeder gemeen en nu is bij deze paarden heel mooi
te zien dat bij Nipine KN de Engelse Volbloedgenen wat meer zijn doorgeslagen en bij Nasari zijn dat
duidelijk de Arabische in combinatie met de klassieke genen. Opvallend bij Nasari is ook dat ze bij het
klimmen der jaren steeds mooier wordt. Nasari is een zeer massaal maar ook een zeer harmonieus
paard die bij het klimmen der jaren steeds mooier wordt. Ze staat goed in het evenwichtsmodel en
heeft daarbij optimale skeletverhoudingen met vloeiende lijnen en vormen die goed met elkaar
corresponderen. De in het oogspringende uitstraling gaat met een vrouwelijke elegantie gepaard die
met een Arabisch (ras) sausje is overgoten. Deze kapitale merrie scoorde op vijf van de zes
onderdelen een 9 en dat zegt wel iets. Ze heeft een schitterend front met een mooi groot en donker
oog waarin je de intelligentie kunt aflezen. De hals is fraai gewelfd en die welving correspondeert ook
weer goed met de welving in de bovenlijn die vervolgens weer goed met de onderlijn
correspondeert. Zo komt de harmonie tot stand. De schoft is goed ontwikkeld en loopt mooi en
vloeiend tot aan het midden van de goed gewelfde rug door die vervolgens weer vloeiend in de
lichtoplopende lendenpartij overgaat. Daarmee kan ze het bekken goed naar voren kantelen om de
achterhand te kunnen laten dalen waardoor een gebalanceerde beweging mogelijk wordt. Ze heeft
een mooie, diepe romp en die functionele ronde ribbenkast gaat meestal met de uitstekende
conditie gepaard. Het fundament is zeer goed gesteld en straalt kwaliteit en hardheid uit. De
voeten zijn goed ontwikkeld en goed van vorm. De beweging worden met schwung, balans en een
buitengewone souplesse getoond. Daarbij ze toont van nature een houding die ook onder het zadel
voorgeschreven wordt. Ze verkreeg dus op haar sloffen een 1e premie en het sterpredicaat.

Eigenlijk alles aan Nasari is functioneel en wat functioneel is, is ook mooi want daaruit ontstaat
balans en die komt weer tot stand als het paard de achterhand kan laten dalen en vervolgens het
achterbeen precies midden onder het zwaartepunt kan zetten zoals Nasari hier zo mooi laat
demonstreert.
7 jaar en ouder merries EPS-D sportpony
Bij de D-pony merries diende de Grand Old Lady Esmee (Midas x Wachtmeester van de Wortel) van
Sûd Himmerik Stud te Hollum zich aan. We hebben inmiddels drie nazaten, waaronder haar
goedgekeurde zoon Storm Fan de Sûd Himmerik Hoeve (Sirel ox x Midas), van deze
buitengewone merrie in de ring gehad en nu kwam ze dan zelf haar opwachting maken. Want Esmee
is niet alleen een hele goede fokmerrie, ze is ook een buitengewoon goed sportpaard want ze liep
met haar eigenaar Natascha Gielen ZZ-dressuur bij de paarden, scoorde zelfs boven de 60%, en dan
moet je als pony van 1.38m. toch van heel goede huize komen. Als jury is het dan ook altijd zeer
kennisverrijkend om zo’n twintigjarige merrie met haar hele staat van dienst te mogen beoordelen.
En dan is het een lust voor het oog om naar al die functionele kwaliteiten, die deze merrie (fysiek en
mentaal) herbergt, te mogen kijken en te begrijpen waarom zij zo’n goede fokmerrie en sportpony
is. Op alle onderdelen scoorde ze een 8.5 en voor de correctheid scoorde deze zo goed bewaarde
merrie terecht een 9. Daarmee verdiende ze, boven het reeds behaalde sportpredicaat, niet alleen
een 1e premie maar ook het sterpredicaat. De eigenaar kan dus nu ook het keur- en
preferentpredicaat voor haar aanvragen.

Met haar 20 jaar laat Esmee wat ze op die leeftijd nog in huis heeft. Met deze kapitale merrie, die ook
nog een uitstekende fokmerrie blijkt te zijn, was Natascha Gielen ZZ-dressuur bij de paarden en dan
moet je als pony en als amazone wel wat in huis hebben.

Dagkampioenschap
De kampioenskeuring werd een prooi voor Nasari KN die haar concurrenten met glans versloeg en
terecht het kampioenslint kreeg omgehangen.
Zadelrubriek
In de zadelrubriek ging de eer naar Maaike Emons van Wiefferen die met haar merrie Nipine KN
(Nizar ox x Triton) liet zien dat bij goed rijden het paard mooier moet worden en dat deed ze. Wat
voor het paard plezierig te ervaren en voor de jury plezierig om te keuren is, is als de amazone haar
best doet om haar paard nergens te storen en volgens het boekje te rijden waardoor het paard
uiteindelijk mooier wordt en zichtbaar het gevraagde werk met plezier doet. Ze scoorde twee keer
een 7 en vijf keer een 7.5 en dat is een uitstekend resultaat voor een paard dat nog maar zo kort
onder het zadel is.

Maaike Emons van Wiefferen toont met Nipine KN de mooi gedragen draf die ze ook zo mooi aan de
hand liet zien. Daarbij probeert ze haar paard nergens te storen en volgens het boekje te rijden met
de neus vóór de loodlijn en met de nek als hoogte punt. Daar slaagde ze heel goed in en dat is dan
weer aan het paard terug te zien dat met plezier, in balans en vol concentratie haar fraaie
verrichting onder het zadel liet zien.

