PAVO CUP

Twintig jaar
Pavo Cup
Deel 1: 1995 - 2005
SPORT

In een van de eerste edities was het Krack
C die won. Hij verdiende zijn sporen in de
sport ruimschoots, en zijn kinderen
veroverden de sport én domineerden de
startlijst van de Pavo Cup.

De Pavo Cup. De competitie voor
jonge dressuurpaarden is in de
paardenwereld zo goed ingebed
dat eigenlijk niemand onbekend is
met dit fenomeen. Dit jaarlijks
terugkerende evenement
bestaat dit jaar op de kop af dan
ook al twintig jaar. Tijd om in
twee artikelen, die ieder een
decennium beslaan, terug te
blikken op het ontstaan, de
ontwikkeling en de successen.
TEKST: KARIN KARLAS
BEELD: DIRK CAREMANS E.A.

H

oewel er voordat de eerste Pavo Cup
werd verreden in 1995 wel degelijk
een competitie voor vier- en
vijfjarige dressuurpaarden bestond,
liet de opzet hiervan te wensen over. Tijd voor
vernieuwing. De nieuwe opzet waarbij meerdere
paarden tegelijk in de baan kwamen zonder een
vaste proef en waarbij zij werden beoordeeld
door een drietal juryleden, die niet alleen bij de
sportbond vandaan kwamen, was revolutionair.
Men wilde dat er gekeken werd naar de aanleg
en de kwaliteit van het paard, en niet zozeer
naar een foutloos gereden proef.

Gas geven
De Pavo Cup bestaat in haar huidige vorm, met
her en der een kleine aanpassing, sinds 1995.
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Frenk Jespers, oud-hengstenkeuringscommissielid en bij de Pavo Cup betrokken vanaf het
begin, vertelt hierover nog steeds met gedrevenheid. “Los van het KWPN had ik samen met
een commissie een systeem opgezet om de
beoordeling van het paardrijden op zich te
verbeteren. Daarbij lag de nadruk niet op het
paard, maar op hoe je goed moet paardrijden.
Dit was geïntroduceerd als opleiding voor
juryleden. Deze ‘voorloper’ van de Pavo Cup is
opgezet door Pieter Kersten, Cor Loeffen,
Tineke Bartels en mijzelf en met deze vier zijn
we toen een jaar gaan beoordelen in Deurne.
Het trok veel publiek en belangstelling, ook
van de pers en was bedoeld als vervanger van
het ‘bestgaand rijpaard’ zoals je dat toen had.
Je had ook niet de minste juryleden, Jo
Willems, Jeanette Haazen, Bert Rutten bijvoorbeeld en nieuw was dat de microfoon werd
gehanteerd: ze vertelden over het rijden. Ik ben
toen benaderd door het KWPN, of dit systeem
ook interessant zou kunnen zijn bij de beoordeling van het paard.”
Een commissie bestaande uit Tineke Bartels,
Karen Galema, Anky van Grunsven, Frenk
Jespers, Jan Heidema, Jan Peeters, Gert van
der Veen, Johan Venderbosch, Hes van der Wal
en Bert van Wanrooij boog zich daarna over de
formule voor deze jongepaarden competitie,
waarbij het uitgangspunt was dat er meer naar

de aanleg van het paard gekeken moest worden
en minder naar de correct gereden proef.
Voorheen werden er juryleden uit de reguliere
dressuursport ingezet, wat regelmatig tot
discussies leidde omdat zij meer proefgericht
jureerden. Nieuw was het dan ook dat er naast
zo’n jurylid een KWPN-jurylid werd gezet én
een actieve ruiter. “Het moest meer gaan over
de beoordeling van het paard. Bij het bestgaand
rijpaard was het zo: als je zag dat de jury keek,
dan ging je in de uitgestrekte draf, gaf je gas en
ging je in galop zo hard mogelijk. Een keer
terugrijden was eigenlijk niet aan de orde en

Jup (v.Democraat) is
een van de paarden die
als jong paard opviel in
de Pavo Cup, en later in
de Grand Prix uitkwam.
Hij maakte deel uit van
het Nederlandse
dressuurteam met Sonja
Gademann.

“VOOROP LOPEN IS DE LINK”

CREDIT: NOG ONBEKEND!!

Pavo verbond haar naam sinds het ontstaan van de nieuwe formule aan de talentenjacht en
ook sinds het begin is Frank van Rozendaal, exportmanager bij Pavo, betrokken bij de Pavo
Cup. “De eerste officiële samenwerking van Pavo met het KWPN was tijdens de WEG
1994 in Den Haag. Daar presenteerde het KWPN een aantal hengsten en Pavo verzorgde
daar het voer”, vertelt hij. “Die eerste samenwerking beviel zo goed dat we met Bert van
Wanrooij, die toentertijd verantwoordelijk was voor de sponsoring binnen het KWPN, en de
toenmalige eigenaar van Pavo, Tonnie de Lange, om de tafel zijn gaan zitten om de verdere
samenwerking te bespreken en daar is toen een sponsorpakket uit ontstaan met daarin de
competitie voor de jonge dressuurpaarden, de Pavo Cup. Een van de belangrijkste redenen
van Pavo om deze competitie te ondersteunen is de door de jaren heen steeds belangrijker
geworden link tussen fokkerij en sport. Naast fokkerij en training is voeding van het fok- en
sportpaard van cruciaal belang in de spier- en botontwikkeling van veulen naar sportpaard.
Pavo vervult op het gebied van voeding een voortrekkersrol in Europa en die kennis willen
wij graag delen met de KWPN-leden en de ruiters van onze toekomstige topsportpaarden.”
“Als exportmanager van Pavo kom ik de naam van de competitie in het buitenland veel
tegen en wij worden regelmatig geassocieerd met de competitie. Ik hoor ook alleen maar
positieve indrukken en je merkt dat ze in het buitenland opkijken tegen de jonge paardencompetitie zoals wij die in Nederland hebben, dat kennen ze in het buitenland niet.”
“Het KWPN staat ervoor open om het beste bloed van de hele wereld te gebruiken om
uiteindelijk het beste paard te kunnen fokken. En daarin zie ik een overeenkomst met
Pavo: wij willen ook voorop lopen en we willen graag onze concurrent in de achteruitkijkspiegel zien. Wij gebruiken de nieuwste technieken en grondstoffen om het beste product
te leveren.”

Frank van Rozendaal
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gen om het te behouden. Een beetje discussie
houd je altijd, dat is inherent aan een jurysport maar we hebben geen moeite hoeven
doen om het systeem te handhaven. We
hebben na evaluaties alleen kleine dingen
bijgeschaafd. En na twintig jaar is de Pavo Cup
echt een begrip!”

JACOB MELISSEN

SPORT

Informatievoorziening

Frenk Jespers stond aan
de basis van de Pavo Cup
zoals deze nu is. “Het
moest meer gaan over
de beoordeling van het
paard en niet van de
proef.”

dat was jammer. Via de beoordeling in de Pavo
Cup, door de paarden een keer te laten draaien,
een keer te veranderen van houding en te laten
schakelen dachten we dat te veranderen.”
“Ik heb altijd het gevoel gehad, dat de formule
iets is geweest dat we niet hoefden te verdedi-

“TALENT KOMT IN DE PAVO CUP BOVEN”
Een naam die al vanaf het eerste begin van de Pavo Cup met regelmaat op de
startlijst prijkt is die van Marie-José Timmermans. Sterker nog: ze won de eerste
editie bij de vijfjarigen met KWPN-hengst Iglesias. Hiervoor had ze ook meegereden
aan de ‘oude’ versie van de competitie voor jonge dressuurpaarden. “Maar ik won dus
ik vond de nieuwe formule sowieso een succes!”, lacht ze. “De opzet met goede
gastruiters (het eerste jaar waren dat Monica Theodorescu en Ellen Bontje, red.) en
de finale op de UTV was zeker goed en het was ook heel druk. Iedereen kwam op de
Pavo Cup af en nog steeds.” Dat ze deelnam met een goedgekeurde hengst was in die
tijd helemaal niet zo gewoon. “Ik vond het best gewaagd van Lauw en Jenet van Vliet
om hem daar mee te laten lopen, dat getuigt wel van lef. Als het niet goed gaat, staat
toch iedereen ernaar te kijken.” Later had ze Murphy, een zoon van Iglesias waarmee
ze aan de Pavo Cup en het WK Jonge dressuurpaarden deelnam, nog samen met Van
Vliet. Met Iglesias-dochter Nisjida (fokker J. Maurice uit Groot Ammers) werd ze
vijfde in de Pavo Cup en zelfs achtste op het WK. Maar haar succesvolste paard is
zonder twijfel Le Montrachet (fokker gebr. Schiphorst uit Balkbrug). De combinatie
was derde in 1998 bij de vijfjarigen, en groeide tot aan de internationale Grand Prix.
“We zijn elk jaar succesvol op het WK jonge dressuurpaarden dus ik denk zeker dat
het talent in de Pavo Cup naar boven komt. Ze halen er de goede paarden wel uit!”
“Ik vind het leuk om mee te doen aan de Pavo Cup omdat je daardoor een doel hebt
om naartoe te werken. Ik reed toen bij wat nu de subtop is en dan kom je niet op de
landelijke wedstrijden. Om dan je jonge paarden ervaring op te kunnen laten doen, is
zoiets hartstikke leuk. De concurrentie is best pittig, maar het is leuker om tweede te
worden achter een goeie, dan eerste te worden van een slechte groep.”
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Wat is volgens Jespers de reden dat de Pavo
Cup al zo lang zo populair is bij deelnemers?
“Ik denk enerzijds omdat het leuk is om je
jonge paard ergens te presenteren zonder op de
letter te moeten rijden in een andere accommodatie waarbij je enige vrijheid hebt. Daarbij
kun je je paard ook presenteren in een groepje
waardoor het voor het paard aantrekkelijk is
om ervaring op te doen in het wedstrijdrijden.
Voor de ruiters is het fijn dat het via de
protocollen maar ook direct via de microfoon
informatie oplevert. Dat geeft veel duidelijkheid. Voorheen, in het oude systeem, werd je
op volgorde geplaatst, werd er een week later in
In de Strengen een bericht geplaatst en dat was
het. Het is leuk om je te meten met anderen, je
kunt zien waar je staat maar je krijgt er ook
informatie bij.” Niet alleen wat betreft deelnemersaantallen is de Pavo Cup succesvol, ook
wat betreft de toeschouwers is dit altijd een
van de hoogtepunten van de KWPN Paarden-

Marie-José Timmermans
met haar voormalige
topper Le Montrachet,
die derde werd in de Pavo
Cup en het tot de Grand
Prix schopte.

De Gelderse merrie
Mariena (v.Zep) won
in 1998 de Pavo Cup en
daarmee had ze twee
primeurs. Naar later
bleek de overwinning
terecht: ze bereikte de
Lichte Tour.

Een echte Patser was
hij, deze zoon van Jazz
die tweemaal de Pavo
Cup won onder
Madeleine WitteVrees, zevende en
vijfde werd op het WK
Jonge
dressuurpaarden en de
Lichte Tour bereikte.

Het doel was destijds om middels de Pavo Cup
te kijken naar de aanleg van het paard. Durft
Jespers twintig jaar later te stellen dat dat is
wat we doen? “Absoluut. Er zijn heel veel
paarden doorgestroomd tot hoog niveau in de
sport en er hebben er veel in de Grand Prix
gepresteerd.”

JACOB MELISSEN

dagen. “Het is gebleken dat ook de omstanders
het leuke informatie vonden om via de
microfoon te horen en om een goed paard te
zien. Daarbij is het ook commercieel een
interessant verhaal: je ziet een hoop goede
paarden bij elkaar die al zijn voorgeselecteerd.
Je ziet ze bij het losrijden, je ziet ze in de baan
en dat wisten de omstanders ook al snel. Als je
je paard wilt verkopen, is het dus ook interessant om hem aan te bieden. Het levert weer
informatie en potentiele kopers op.”
onderdeel van het winnende landenteam in
2001 in Arnhem en stonden ze reserve voor de
Olympische Spelen van Sydney. Een heel eigen
hoofdstuk kunnen we reserveren voor Krack C
(Flemmingh uit Gicara II keur pref prest v.
Beaujolais, fokker Stoeterij ’t Centrum uit
Wijdenes) die tweemaal de Pavo Cup won. Hij
liep zó spectaculair, dan men zich niet kon
voorstellen dat deze bewegingen natuurlijk
waren. Gezien de resultaten met Anky van
Grunsven in de Grand Prix waaronder de
achtste plaats op de Wereldruiterspelen in
Jerez de la Frontera in 2002 in de Kür, en het
feit dat we zijn nakomelingen nog steeds
tegenkomen in de jonge paardencompetities en
de sport, hebben de juryleden het toentertijd
wel degelijk bij het rechte eind gehad. Zijn
dochter Paso Doble (uit Urloffine keur pref
prest v.Orlof, fokker A. Netjes uit MiddenKrachtpatser Rubels won maar liefst twee keer het WK jonge
dressuurpaarden met Hans Peter Minderhoud. Helaas
overleed de schimmelhengst op jonge leeftijd.

Grote namen
In de uitslagen van ‘toen’ zijn veel toppers te
vinden. Junior STV (Uniform uit Ennia STV
keur sport-dr pref v.Variant, fokker Stoeterij ’t
Vierspan uit Handel) bijvoorbeeld die de eerste
editie won en later met Anky van Grunsven
internationaal in de Grand Prix uitkwam. Ook
de naam Jup (Democraat uit Bellami keur prest
v.Joost, fokker B.E. Klein Herenbrink uit
Doesburg) zal iedereen bekend voorkomen. Hij
won zilver op het WK jonge dressuurpaarden in
1997 met Sonja Gademann en was zeer
succesvol in de Grand Prix. Zo was het duo

IDS7 • 17 april 2015

11

PAVO CUP
SPORTNIVEAU PAVO-TOPPERS 1995-2005
Zware Tour
19
Middentour
4
Lichte Tour
30
ZZ-Z/ZZ-L
17
Z1/Z2
7
Lager/onbekend
10
Totaal
87

beemster) bijvoorbeeld wist vijfde te worden
bij de vijfjarigen, is in de Zware Tour geklasseerd en komt uit in de GPU25 met Machteld
Hoeflake. Ook Scandic (Solos Carex uit
Noraline elite pref prest sport-dr v.Amiral,
fokker H.G. Mosman-Rohe uit Enschede)
maakte de belofte waar. Hij werd tiende in de
finale op het WK jonge dressuurpaarden, maar
uiteraard kennen we hem vooral van zijn
carrière onder Patrik Kittel tot en met de
Olympische Spelen van Londen aan toe, waar
ze veertiende werden. Ook de recent keur
verklaarde Florencio (Florestan I uit Walessa
v.Weltmeyer), tweevoudig wereldkampioen in
Verden, startte zijn sportcarrière succesvol in
de Pavo Cup. Dit zijn slechts enkele van de vele
voorbeelden. In het volgende artikel gaan we in
op de periode 2006 tot en met het heden.

•

JACOB MELISSEN

Het uiteindelijke sportniveau dat de paarden uit de
top 5 hebben behaald.

Grand Prix-merrie Twinkel (v.Freestyle) van Willem-Jan Schotte was een van de
opvallendste paarden in de Pavo Cup van 2000. Ze werd ook nog tiende op het WK in
Verden.

UITSLAGEN 1995 - 2005
1995
Pavo Cup vierjarigen
1 Junior STV
2 Jester
3 Juventus
4 Whinny Jackson
5 Jumbo

Uniform x Variant
Wolfgang x Ulft
Dublin x Principaal
Wolfgang x Zandigo
Rubinstein x Zeus

Sandy Westerhuis
Karin van Tilborg
Anky van Grunsven
Ans van Erp
Jovancka de Wit

Pavo Cup vijfjarigen
1 Iglesias
2 Paperboy
3 Igor
4 Intendo
5 Infanterist

Rubinstein x Inschallah
Dutchboy x Palfrenier
Daimler x Sultan
Darwin x Formateur
El Corona x Eclatant

Marie-José Timmermans
Henriette Rootveld
Wendy de Koning
Seth Bosman
Mireille Huibers

1996
Pavo Cup vierjarigen
1 Krack C
2 Kennedy
3 Klister
4 Koraalfee
5 Kingston

Flemmingh x Beaujolais
Ferro x Saluut
Cocktail x Ulster
Pretendent x Vanitas
Topas x G.Ramiro Z

Nick Wagmans
Kebie van der Heyden
Patty Zwang
Marieke Voorneveld
Marie-José Timmermans

Pavo Cup vijfjarigen
1 Junior STV
2 Jester
3 Jevinaldo
4 Juventus
5 Jup

Uniform x Variant
Wolfgang x Ulft
Sultan x Elan
Dublin x Principaal
Democraat x Joost

Anky van Grunsven
Kebie van der Heyden
Eric van de Wildenberg
Marjolein Hart
Sonja Gademann

1997
Pavo Cup vierjarigen
1 Lucky Times
2 Gribaldi
3 Lancet
4 Flayrah
5 Lex

Goodtimes x Belfalas
Kostolany x Ibikus
Wenzel I x Shogun
Michelangelo x Adios
Michelangelo x Ulster

Joyce Vroom
Mattis Jansen
Johan Hamminga
Mirjam Mischner
Liseon Kamper

Pavo Cup vijfjarigen
1 Krack C
2 Kennedy
3 Karisto
4 Kartouche
5 Koraalfee

Flemmingh x Beaujolais
Ferro x Saluut
Einstein x Able Albert
Wellington x Wagenaar
Pretendent x Vanitas

Nick Wagman
Birgitt van der Eijken
Karin Swart
Merieke Voorneveld
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1998
Pavo Cup vierjarigen
1 Mariena
2 Montecristo
3 Menneke
4 Roval Investment
5 Mozaiek S.T

Zep x Natuur
El Corona x Clavecimbel
Farrington x Solied
Investment x Uniek
Iglesias x Uniform

Pavo Cup vijfjarigen
1 Lucky Times
2 Laurentis
3 Le Montrachet
4 Lodinho
5 Limbo

Goodtimes x Belfalas xx
Cocktail x Flamingo
Winckenburgh x Rivaal
Balzflug x Naturel
Wellington x Lector

Sandra Huijnen
Liseon Kamper
Ilona Goris
Birgitt van der Eijken
Imke Bartels

2002
Pavo Cup vierjarigen
1 Rousseau
2 Royal Dancer
3 Riant
4 Magic Rodrigo
5 Rhodium

Ferro x Roemer
Jazz x Fruhling
Jazz x Julio Mariner xx
Indorado x Stuyvesant
Ferro x G.Ramiro Z

Nicolette van Lierop
Mirelle van Kemenade-Witlox
Marlies van Baalen
Edward Gal
Hans Peter Minderhoud

Anne Franssen
Gerdine Maree
Marie-José Timmermans
Johan Rockx
Eric van de Wildenberg

Pavo Cup vijfjarigen
1 Patser
2 Pays-Bas NL
3 Paragon
4 Palermo
5 Paso Doble

Jazz x Ariban xx
Cabochon x Zeoliet)
Gribaldi x Zonneglans
Zeoliet x Statuar
Krack C x Orlof

Madeleine Witte-vrees
Christa Larmoyeur
Anne Franssen
Hans Peter Minderhoud
Anouk Hansen

Metall x Zandigo
Solos Carex x Amiral
Krack C x Contango
Krack C x Boreas
Wolkentanz x Volturno

Sarah van Fessem
Remy Bastings
Edward Gal
Theo Hanzon
Edward Gal

1999
Pavo Cup vierjarigen
1 Broere Norway
2 Nine One One
3 Norman
4 Nisjida
5 Next Generation

Jazz x Ulft
Wolfgang x Winckenburg
Highline x Roemer
Iglesias x El Corona
Don Primero x Recruut

Liseon Kamper
Vera Zegwaard
Jacqueline Knipscheer
Jeroen Hulsman
Martine Stuurman

2003
Pavo Cup vierjarigen
1 Special D
2 Scandic
3 Stradivarius
4 Spargo
5 San Remo

Pavo Cup vijfjarigen
1 Broere Montecristo
2 Roval Investment
3 Milton
4 Mister Mastwijk
5 Mister DS

El corona x Clavecimbel
Investment x Uniek
Iroko x Lorenz
Davignon x Creool
Amulet x Linards

Liseon kamper
Birgitt van der Eijken
Angelique van Oss
Sjoukje van Kooten
Diana van der Spek

Pavo Cup vijfjarigen
1 Robin Hood
2 Rousseau
3 Royal Dancer
4 Rambo
5 Roselma

Jazz x Zep
Ferro x Roemer
Jazz x Frühling
Gribaldi x Dutchboy
Jazz x Fruhling

Judith Ribbels
Nicolette van Lierop
Mireille van Kemenade-Witlox
Matthias Jansen
Anna Ostergaard

Sandro Hit x Flemmingh
Krack C x Pion
Krack C x Architect
Krack C x G.Ramiro Z
Sandro Hit x Silvano N

Hans Peter Minderhoud
Yvonne Copal
Floris Koster
Kim Leduc
Karen Galema

2000
Pavo Cup vierjarigen
1 Osmium
2 OO Seven
3 Rubels
4 Obylix
5 Oxford

Ferro x Calypso I
Rubinstein I x Doruto
Rafurstinels x Amethist
Belisar x Maykel
Zuidhorn x Flamingo)

Nicolette van Lierop
Imke Schellekens-Bartels
Hans Peter Minderhoud
Carina Lussenburg
Marjolijn Hart

2004
Pavo Cup vierjarigen
1 Sandreo
2 Tuschinski
3 Terlia
4 Trento B
5 Tatoo

Pavo Cup vijfjarigen
1 Natcho
2 Broere Norway
3 Nostradamus
4 Nairobi
5 Nisjida

Hofnar x Lt.Generaal
Jazz x Ulft
Hofnar x Nimmerdor
Lauriston x Burggraaf
Iglesias x El Corona

Angelique van Oss
Liseon Kamper
Mieke de Kok
Sjoukje van Kooten
Marie-José Timmermans

Pavo Cup vijfjarigen
1 Florencio
2 Spargo
3 Stradivarius
4 Stefano
5 Scandic

Florestan I x Weltmeyer
Krack C x Boreas
Krack C x Contango
Gribaldi x Actueel
Solos Carex x Amiral

Hans Peter Minderhoud
Theo Hanzon
Leida Strijk
Bart Veeze
Remy Bastings

Kennedy x Ubis
Uphill x Appolonios xx
Jazz x Boy B
Rubiquil x Ravel
Gribaldi x Pion

Hans Peter Minderhoud
Emmelie Scholtens
Hans Peter Minderhoud
Thamar Zweistra
Hans Peter Minderhoud

Day Dream x Rubinstein I Mirelle van Kemenade-Witlox
Krack C x G.Ramiro Z
Kim Leduc
Krack C x Rubinstein I
Hans Peter Minderhoud
De Niro x Inspekteur
Sarah van Fessem
Freestyle x Hamlet
Carolien Snijders

2001
Pavo Cup vierjarigen
1 Patser
2 Paddox
3 Pays-Bas NL
4 Pedro
5 Paragon

Jazz x Ariban xx
Ferro x Darwin
Cabochon x Zeoliet)
Krack C x Damiro
Gribaldi x Zonneglans

Madeleine Witte-Vrees
Marijke Folmer
Christa Larmoyeur
Monique van Stokkom
Anne Franssen

2005
Pavo Cup vierjarigen
1 Uptown
2 Uphill
3 Uivertje Ruta
4 Radetzky
5 Gameboy

Pavo Cup vijfjarigen
1 Rubels
2 OO Seven
3 Orion
4 O’Jazz
5 Ollie Day

Rafurstinels x Amethist
Rubinstein I x Doruto
T.C.N. Partout x Belisar
Jazz x Sultan
D-Day x Rivaal

HP Minderhoud
Imke Bartels
Bart Bax
Carla Niessink-Busser
Merieke Voorneveld

Pavo Cup vijfjarigen
1 Decor Dreamcatcher
2 Trento B
3 Tolando
4 Top’s Tanirma
5 Twinkel R
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