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Etonnant is nu Timoko’s beste
Tot voor kort was Dreammoko Timoko’s beste product, maar afgelopen zondag
won een andere zoon, Etonnant, de Grand Prix de Paris en hij werd door die mooie
eerste prijs van € 180.000 de meest winnende Timoko-zoon tot nu toe.
De koers

Gereden door Anthony Barrier nam Etonnant
in deze koers over 4.150 meter al snel de kop
en hij won de koers eigenlijk gemakkelijk, aan
60 tegen 1. Favoriet Davidson du Pont werd
na een kilometer uitgeschakeld wegens
galopperen. Etonnant komt in een prachtige
rij te staan van winnaars van deze Groep-1
koers vanaf 2000:
Galopin du Ravery – Gobernador – Général
du Pommeau – Insert Gédé - Jag de Bellouet
– Jardy – Jardy – Jardy – Orla Fun – Private
Love - Prince Gédé – Maharajah – Roxane
Grif – Ready Cash - Up and Quick - Up and
Quick – Lionel – Bold Eagle – Bird Parker
– Bélina Josselyn - Bélina Josselyn – Etonnant.

De fokker en eigenaar

De fokker is de heer Vigier. Richard Westerink
staat te boek als eigenaar, omdat hij het paard
voor zijn koerscarrière heeft gehuurd, net
zoals hij indertijd met Timoko heeft gedaan.
Eerder huurde hij ook al de volle zus van
Etonnant, de uitstekende Douloureuse. Dit is

in Frankrijk heel gebruikelijk: 70% van de
winsom is voor de huurder en 30% voor de
verhuurder, die verder geen kosten heeft.

Afstamming

Etonnant is een zoon van Timoko, die we
niet verder hoeven toe te lichten. Zijn
positie bij de vaderpaarden komt aan de
orde in de Breeders Special. Moeder
Migraine was een uitstekend koerspaard,
dat ruim 4 ton heeft gewonnen. Zij was op
het eerste gezicht een toevalsproduct, met
weinig opvallende vaderpaarden en
recordloze merries in haar stamboom. Maar
kijk je iets verder weg, dan komt toch bron
van de klasse tevoorschijn.

De moederlijn

De moederlijn is sterk. Nouvel Atout is de
stammoeder van veel toppaarden, zoals Uno
Atout (1,6 miljoen), Noble Atout, Bugsy
Malone, Roc Meslois, Ideal de l’Iton,
Norginio en Opaline d’Atout. En recent ook
Eridan en zijn zus Gunilla d’Atout,
Dreammoko en in Zweden Who’s Who.

Tenslotte

”Etonnant” is Frans voor “verbazingwekkend” en dat was hij op zondag 28 februari
j.l. Het is een hengst met grote afmetingen en
grote kwaliteiten, vooral een krachtpatser.
Monté was hij vaak sterk (rec. 1.10,0), maar
nu ook voor de kar over 4 kilometer.
Hopelijk gaan we nog vaak van hem
genieten. We feliciteren Richard Westerink
met dit mooie succes.
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