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ZEPP 

Zepp is een opvallende bruinbonte-zoon van Zapatero VDL (v. Chin Chin). Hij is gefokt door mw. S. 
Annema te Eemdijk uit haar NRPS-keurmerrie G-Star (Brainpower x Ed King Hill). Daarmee komt Zepp 
voort uit de NRPS Esprit-merrielijn die begint bij de Esprit keur prest-sport (v. Ed King Hill x Purioso) 
van mw. D. van de Meen. Haar bonte vader Ed King Hill, was jarenlang één van de bekendste 
rijpaardhengsten van het NRPS.  
In de vaderlijn de springgenen van Zapatero VDL, 1.60m springen en de springgenen van Brainpower 
(v Contendro I) 1.60m springen. 
 

 
 
Vader: Zapatero (v. Chin Chin) KWPN goedgekeurd, 1.60m springen. 
Zapatero werd als jonge hengst reservekampioen op de hengstenkeuring. Zelf presteerde hij op het 
hoogste niveau en geeft vermogen, rijdbaarheid en een rijtypische model door. De moeder van 
Zapatero is de elite en sportmerrie Manieta, 1.35m springen. Grootmoeder is de prestatie merrie 
Anita, zij is o.a. moeder van de het internationale springpaarden Trouble Maker en Nicky 
MV: Brainpower (v. Contendro I) KWPN 1.60m springen 
Brainpower heeft was zelf zeer succesvol in de springsport met de Amerikaan Charlie Jacobs. In de 
vaderlijn de invloedrijke hengsten Contendro I-Contender. 
MMV: Ed King Hill prestatie-sport (v. Ekstein) NRPS 1.30m springen 
De vroeg gestorven Ed King Hill is vele jaren toonaangevend geweest in de NRPS-fokkerij. Zijn kleur 
dankt hij aan de Samber merrie Fabiola die uit de zeer veel Arabisch bloed voerende merrie Bright 
Lady (Katouchon AA x Bright Wings ox) komt. 
 

 

Moeder: G-Star keur ABOP (2011, v. Zapatero VDL) 
G-Star is beperkt ingezet voor de fokkerij, naast Zepp is er een volle zuster uit 2022. 
MM: Esprit keur prestatie-sport (2001, v. Ed King Hill prestatie-sport) 1.30m springen 
Esprit werd op de Nationale keuring als eerste geplaatst in de grote rubriek 4-jarige e.o. merries voor 
ster. Na eerst M-dressuur te zijn geklasseerd is ze vervolgens tot 1.30m springen uitgebracht door 
Jan Hein Brusse. Ze bracht 2 nakomelingen. 
MMM: Jartuna stb (1991, v. Purioso) 1.20m springen 
Jartuna heeft 2 geregistreerde nakomelingen. Naast bovenstaande merrie een dochter van Disconto 
die 1.20m springen, M springen en L-eventing is. O.a. is ze ogm van Emmerton (v. Silvio I) int 1.60m 
springen en Fenna (v. Zirocco Blue VDL) int 1.50m springen. 
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