Geslaagde Internationale hengstenkeuring

De internationale hengstenkeuring die het bestuur van het Connemarastamboek op zondag 23 maart
2014 in Heeze had georganiseerd, is een zeer geslaagde dag geworden. Maar liefst 26 hengsten uit 4
verschillende landen zijn in de keuringsrubrieken opgenomen. Maar ook de kennismakingsborrel
voor de fokkers en hengstenhouders en de wedstrijden dressuur en springen bleken erg aan te slaan.
Verschillende fokkers uit België en Duitsland hebben al laten weten dat ze een volgende keer weer
graag van de partij zijn.
De lokatie, Manege Meulendijks in Heeze/Geldrop, bood met twee binnenbakken,
overnachtingsmogelijkheid voor de verre gasten en een grote kantine een prima onderkomen voor
de internationale hengstenkeuring.

Nieuwe hengsten
Drie jonge hengsten werden voor de
keuring voorgesteld. Sternbergs
Moccachino (foto) werd als enige
goedgekeurd in klasse 1. De hengst (v.
Arda's Murphy, m. Sternbergs Snowfly) is
gefokt door fam. Krämer uit Sulzheim en is
eigendom van Frederique Niederer uit
Vorden. "Een mooie chique hengst die kan
bijdragen aan de bloedvoering," vertelde
jurylid Jos van der Wal. "Correct beenwerk,
maar de bovenlijn is wat week. Hij loopt
met souplesse en heeft een ruime,
correcte stap. Hij heeft front in het lopen,
een fijne galop en springt goed." De juryleden Joop de Jong, Jos van der Wal, de Ierse Tom Mac
Lochlainn en de Zweedse Nina Gustafson hoefden dan ook niet lang na te denken over het in klasse 1
opnemen van Moccachino.
De beide andere jonge hengsten zijn in klasse 2 ingedeeld. "Een eenvoudig, beknopt type, erg goede
springer en goed in de manieren," aldus de jury over Celtic Sir Parsifal (v. Ben Hur van de Leliaard
(prestatie), m. Celtic 2nd Derby). Over Rory Rolex (v. Dexter Leam Pondi, m. Rory Cinderella)
oordeelde de jury: "Rolex springt netjes maar mag in beweging meer souplesse tonen.

Rubrieken
Als nieuwe klasse 1 goedgekeurde dekhengst mocht Sternbergs Moccachino meteen door naar de
rubriek 3-5 jarige hengsten, waarin hij ook nog werd aangewezen om door te gaan naar de latere
kampioenskeuring. Bij de 6-9 jarige hengsten mocht Wirthsmühle Delaney's (2007, v. Diamond

Shamrock, m. Norlunds Primrose) naar de
kampioenskeuring. In deze rubriek werd Otto
van Strijthagen (foto) nipt tweede. Hij is goed
van type en toont veel front in de beweging
waarbij hij in draf ook een mooi knietje toont,
meer zelfs dan Delaney's, maar doordat Otto
wat beknopter is, komt hij net dat stukje ruimte
te kort.
Irish Boy of Hazelfield (2004, v. Apollon Pondi,
m. Caillin of Hazelfield) werd eerste in de
rubriek 10-11 jarigen, terwijl het Belgische
springkanon Goliath van de Groenweg (2002, v. Conor mac Nessa, m. Glencarrig Delphinium) dat bij
de 12-15-jarigen deed. Tenslotte mocht Carraig Thunder (1997, v. Thunder Storm, m. Private Dancer)
aansluiten voor de kampioenskeuring uit de rubriek 16 jaar en oudere hengsten.
In deze rubriek liep overigens de oudste dekhengst van het Connemara stamboek, de 27-jarige
Diplomat mee, die nog altijd wordt bereden en in een prima conditie verkeerde.

Kampioenslinten
Het was uiteindelijk de Deense Wirthsmühle Delaney's van
Anna Kyhl Gotske die het kampioenslint om mocht hangen.
"Een goed type met veel ras en hengstuitstraling," aldus
jurylid Van der Wal. "Goed beenwerk, goed in het
rechtshoekmodel, een ruime stap, fijne ruime draf en veel
balans en souplesse. Waar sommige Connemara's nog wel
eens wat willen krabbelen in draf, liet Delaney's een mooi
grijpend voorbeen zien met de juiste buiging van het
achterbeen." Reservekampioen werd de Belgische Irish Boy of
Hazelfield van fokster, eigenaresse en voorbrengster Chris
Dockx. "Een iets eenvoudiger hengst, mag iets meer front
hebben, maar een mooie, sterke en degelijke bovenlijn. Hij
heeft ook een ruime stap en een zeer goede, ruime, soepele
draf." Beide hengsten werden ook meteen landskampioen
voor Denemarken en België.
Het Nederlands kampioenschap ging naar Otto van
Strijthagen (2006, v. Erin of Hazelfield, m. Mufke van Strijthagen). "Een rashengst met veel
uitstraling. De stap mag ruimer, maar hij heeft een ruime en gemakkelijke draf," vond jurylid Van der
Wal. De aanwezige Duitse hengsten in Heeze zaten meer in het sporttype, maar AC-Samson af
Engvang (2004, v. Scousboe Morning Rock, m. AC-Soft Jewel of Engvang) kon de goedkeuring van de
jury zeker wegdragen: "Veel front, ras en uitstraling. Deze hengst heeft goede verbindingen en veel
bot. De stap komt ruim uit de schouder, de draf is wat kort en vlak.

Wedstrijd
Na de keuring was het tijd voor een heerlijke stamppot-lunch voor zo'n 80 mensen. De middag werd
gestart met een mooie springshow door de vier hengsten van de Duitse stal TraCon van Ulrike
Schmitt uit Mönchengladbach. Met Sassan S, TC Bourbon Boy, TC Cracker en TC McKinley
presenteerden ze een springquadrille met mobiele hindernissen in de vorm van spandoeken.
Daarna was het tijd voor de dressuurrubrieken tot en met Z-niveau en een springwedstrijd waarin
veel van de aanwezige hengsten in terug te zien waren.
Foto's van de keuring en de rijrubrieken zijn te zien op: www.deleliaard.nl

