
De organisatie van de hengsten
keuring van het kleinste 
Belgische stamboek was weer 
beter dan het jaar ervoor. 
Helaas is het bezoekersaantal 
niet altijd navenant. Het is 
eigenlijk net als met de 
paarden: weinig kandidaten en 
weinig uitschieters. Maar het 
sBs maalde er niet om. De 
reden was vooral het succes 
van de nafok van de veelbelo
vende Ugano Sitte (Clinton x 
Avontuur) die twee goed
gekeurde zonen liet noteren uit 
zijn eerste jaargang. Callao du 
Cuirassier (mv. Feliciano) 
beschikt over veel vermogen en 
techniek. De sBsgoedgekeurde 
dekhengst Doré van ’t Zorgvliet 
(v. Heartbreaker) is uit een volle 
zus van de sBsgoedgekeurde 
dekhengst Uganito du Seigneur 
met Curby du Seigneur. Ook 

VDL Stud was nadrukkelijk 
aanwezig, met de KWPNhengst 
Detroit DN (Quaprice x Chin 
Chin) en met twee sBsheng

sten, de driejarige Cardento
zoon Certain van de Begijnak
ker en de vierjarige 
Indoctrozoon Best of Nec MGC 

de Leuze uit de internationale 
merrie Nec Plus Ultra MGC de 
Leuze (v. Darco). Zij won met 
Yves Simon in 2007 de Grote 
Prijs van Wisbecq voordat ze 
onder het zadel kwam bij 
Harrie Smolders. Later werd ze 
verkocht naar de Verenigde 
Staten. Een tweede KWPN’er 
kreeg het groene licht. Deze 
vijfjarige IPS Bon Bravour 
(Painted Black) keurde het 
KWPN vorig jaar al goed.
De Franse fokkerij was 
verantwoordelijk voor de twee 
hoogtepunten in Gesves. Het 
eerste kwam op naam van de 
Connemarapony Upper Ice 
Granit, die heel veel techniek, 
veel souplesse en een top
mentaliteit liet zien. Zijn vader 
Ice and Fire d’Albran (Dexter 
Leam Pondi) presteert in 
Zweden op internationaal 
niveau en kwam ook ooit uit 
voor de familie Philippaerts. De 
AngloArabische eventer 
Seaborg de Suzan x (Icare 
d’Olympe x) liet met Vincent 
Lambrecht zien dat hij over veel 
instelling en vermogen beschikt.

Julien Counet

Weinig toppers 
GESVES - Op de sBs-Hengstenkeuring lieten weinig hengsten zich 
optimaal zien en dus concentreerde de jury zich op een strenge selectie. 
Het resultaat is negentien goedgekeurde hengsten waarvan acht uit 
het eigen stamboek: dertien paarden en een springpony, vier 
 dressuurpaarden en een indrukwekkende eventinghengst.
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Callao du Cuirassier (v. Ugano Sitte) beschikt over veel vermogen en techniek.

De Connemarapony Upper Ice Granit (v. Ice and Fire d’Albran) was een van de hoogtepunten.


