Är det här Frankrikes nya superstar? Timoko var namnet och han bjöd på stor uppvisning när han tog hem Criterium des 3 ans på Vincennes i slutet av förra året.

Tog travvärlden med storm
14
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Foto: SCOOPDYGA.COM

Tuff, stenhård och oöm.
Så kan Frankrikes nye stjärna Timoko beskrivas i korthet.
Han tog travvärlden med storm när han vann Criterium des 3
ans i mitten av december på nya rekordtiden 1.12,6/2 700 meter
efter att fullständigt dragit sina konkurrenter sönder och samman.
Text CLAES FREIDENVALL Foto TROT INFORMATIONS
www.travronden.se
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n son till Imoko och And Arifant-dottern
Kiss Me Coulonces låter inte vid första
smakprovet som någon frestande coktailblandning, men det är en sanning med
modifikation. I Timokos stamtavla vimlar det nämligen av världsartister och
spännande episoder.
Historien om Timoko tar egentligen sitt avstamp för mer än ett halvt sekel sedan. Året var
1955 och fransmannen Bernard Billard – idag 78
år – köpte årsfölet La Coulonces. Stoet visade tidig talang. Hon startade sju gånger som tvååring
och segrade i ett lopp. Senare under karriären
vann hon flera Grupp II-löpningar på Vincennes;
Prix de Bois de Vincennes, Prix Victor Regis, Prix
Roederer samt Prix Xavier de Saint Palais.
1961 segrade La Coulonces i Criterium Inter-

’

Vanina B tillhörde Frankrikes bästa hästar och vann massor med storlopp. Här kröner hon sin karriär med
seger i Prix de France 1971 och besegrar Tony M och Toscan.

under 1.16,0 i voltstart med tiden 1.15,2, satt vid
seger på Solvalla den 11 juli 1973.
La Coulonces seger i Criterium International
var hennes stora internationella genombrott
och året efter fortsatte hon att matchas i allra

I Timokos stamtavla vimlar det nämligen av
världsartister och spännande episoder

national på Enghien på rekordtiden 1.15,9 med
bandstart över 1 600 meter och Kracovie, som
vunnit Elitloppet samma år, var akterseglad
med mer än 20 meter.
För att sätta in La Coulonces tid 1.15,9 i ett
sammanhang så kan det nämnas att vid det
tillfället i historien hette den svenska rekordhållarinnan med voltstart Frances Bulwark
med tiden 1.16,7. Innan La Coulonces segertid
från 1961 underskreds av ett sto på svensk
mark skulle det ta ytterligare 19 år. I mitten på
juni 1980 travade Eira 1.15,5 i Eskilstuna.
Bland hingstarna och valackerna var Gay
Noon rekordsnabbast med 1.17,0 (1954) och
det var självaste Ego Boy som var först i Sverige

La Coulonces vann inte bara framför sulky. Hon
vann också halvklassiska Prix Xavier de Saint
Palais under sadel och tävlade även i passgång.

tuffaste konkurrens, även om hon aldrig tog
chansen i Prix d’Amérique – La Coulonces föredrog allra helst sprinterdistans.
I ett av de mest spektakulära lopp – 1962 års
upplaga av Criterium de Vitesse – som någonsin körts nere på franska rivieran i Cagnes-surMer slutade La Coulonces tvåa i. Den placeringen hade hon knappast nått om löpningen
hade avgjorts på ett korrekt sätt.
På förhand skulle Criterium de Vitesse bli en
duell mellan Masina och Newstar, men slutade
med allmänt publikupplopp sedan Kracovies
körsven Roger Vercruysse ryckts ur sulkyn efter loppet och varit ytterst nära att lynchas av
några åskådare. Enbart ett snabbt ingripande
från polisens sida räddade Roger Vercruysse
ur situationen. Roger Vercruysse hade nämligen tagit lagen i egna händer under loppet.
I början av sista sväng ledde Brogue Hanover
med La Coulonces på utsidan. Just i detta ögonblick gjorde La Coulonces körsven en tuff attack
på ledaren, som svarade samtidigt som Brogue
Hanover vek ut en bit från sitt innerspår. Roger
Vercruysse tog chansen invändigt med Kracovie, men när Vittorio Guzzinati såg detta vek
han ner tvärt mot innerspåret och så snävt att
Kracovie stördes till galopp, vilket också innefattade duon La Charmeuse och La Coulonces.
Mot en säker seger tycktes Brogue Hanover
trava om det inte varit så att Roger Vercruysse
tappat besinningen totalt; han jagade helt so-

Fakta La Coulonces avkommor
År
1965
1972
1977
16

Namn
Vanina B
Gamin de Coulonces
Lady Black

Kön
sto
valack
sto

Far
Carioca II
Ura
Quodshou Mf

Rekord
1.16,3
–
1.16,8

Euro
1 497 800
1 001 350

nika ifatt Brogue Hanover i skengalopp, körde
på honom med påföljd att hästen galopperade. Därmed kunde Masina vinna bekvämt på
1.16,4, medan La Coulonces tog andraplatsen
på 1.16,9 trots galoppen på upploppet.
Dagstidningarna skildrade, ventilerade,
kommenterade och fördömde den pinsamma
historien, vilken slutade med att Roger
Vercruysse stängdes av resten av året. Däremot
nämnde inte facktidningarna med en endaste
rad vad som tilldragit sig, varken i sista sväng
eller om upploppet och inte efterspelet.
Dramatiskt var det faktiskt redan inför loppet.
Fransmännen var uppsuttna i volten och klara
att köra ut på banan, men det tog ytterligare
en kvart innan italienarna dök upp. När de väl
infann sig klev fransmännen ur sina sulkies
och hotade med att inte deltaga i loppet. Vid
den här tidpunkten var ofta fransmän och italienare i luven på varandra, vilket fick sin kulmen i Cagnes-sur-Mer.

Utan chans var Vanina B i Prix d´Amérique mot den
tidens stora stjärna Tidalium Pelo, men en andraplats var inte fy skam det heller.

La Coulonces managerades av den framstående travtränaren Jonel Chyriacos och han
visste att stoet hade andra talanger än att bara
trava. Hon hade nämligen visat sig vara väldigt effektiv även i passgång i träning och Jonel Chyriacos umgicks med planer att skicka
över La Coulonces till USA. Han lyckades övertala stoets ägare Bernard Billard att göra äventyret till andra sidan Atlanten 1962, men det
slutade knappast i succé...
Efter ha kvalat två gånger i passgång skedde
debuten för La Coulonces på Yonkers Raceway
den 22 oktober. Hon slutade fyra och var klart
slagen i ett lopp som vanns av Career Boy på
1.19,7a över den engelska milen. La Coulonces
fjärdeplats var värd 105 dollar och någon mer
www.travronden.se

start blev det aldrig på amerikansk mark utan
stoet vände hem till Frankrike.
Året efter – då hade La Coulonces fyllt åtta år
– gick hon till avel. Som avelssto förföljdes hon
av otur under större delen av karriären. Två
gånger kastade hon tvillingar, hon gick gall
och en gång dog hennes föl på grund av en
olyckshändelse. Tre föl lyckades La Coulonces i
alla fall att nedbringa till världen – Vanina B
(1965), ostartade valacken Gamin de Coulonces (1972) och Lady Black (1977). Ytterligare ett
nytt försök gjordes med Carioca II-sonen Tiburge 1979 när hon var 24 år gammal, men
även då kastade hon.
La Coulonces är fallen efter Atus II och Bredouille och således helsyster med avelshingsten
Remember, vars största gärning i fransk avel
är som morfar till fyrfaldige Prix d’Amériquevinnaren Ourasi och hans halvsyster Vourasie,
som slutade tvåa två gånger i Prix d’Amérique
och dessutom tog ett tredjepris på tre starter.
Tre avkommor blev alltså La Coulonces magra resultat i avelsboxen, men två av hennes ättlingar gjorde fina avtryck på tävlingsbanan. Allra starkast lyser förstås Vanina B, 1.16,3/1 497 800
franc, men innan vi går vidare till henne så kan
det noteras att Lady Black (e. Quodshou) inte
heller var så tokig. Hon tog rekordet 1.16,8a
över 2 100 meter på Vincennes och tjänade
drygt en miljon franc under Leopold Verrokens beskydd. Totalt vann hon elva lopp – flera
på Vincennes – men inte någon löpning av
större dignitet. Lady Black dog ung, vid sex års
ålder, och hann aldrig få någon avkomma.
Vanina B tränades av sin ägare och uppfödare Bernard Brillard. Stoet debuterade redan
vid två års ålder, men gjorde bara en start och
slutade oplacerad. Redan året efter lossnade
det ordentligt för henne med fem segrar, ett
andra- och ett tredjepris på åtta starter.

Vanina B hade en hel del att brås på som dotter till La Coulonces och hon ståtade med tio raka segrar när
hon klev in i Prix d´Amérique 1971. Hon blev också mor till en annan stjärna, Jorky.

Som femåring slog hon igenom på allvar
med elva vinster på tolv framträdanden, däribland Criterium des 5 ans, Prix de l’Etoile, Prix
Marcel Laurent, Prix Roederer, Prix Ovide
Moulinet, Prix Jockey och Prix Doynel de SaintQuentin. Hon satte även nytt banrekord på
Vincennes med tiden 1.16,3 över full distans.
Inför Prix d’Amérique 1971 hade Vanina B tio
segrar i svit. Hon vann förprovet Prix de Bourgogne före Une de Mai, som stod med 25 meters
tillägg. I Prix d’Amérique slutade hon tvåa efter
ha tagit ledningen i slutet av den kraftkrävande
uppförsbacken på bortre långsidan, men fick
samtidigt Tidalium Pelo på utsidan. Med två

Timoko

längder gick Tidalium Pelo ifrån Vanina B över
upploppet och vann på nya löpningsrekordet
1.17,5, medan Vanina B noterade 1.17,7 som tvåa.
Bakom henne tog Une de Mai tredjepriset.
Att få stryk av Tidalium Pelo var inte fy
skam. ”Detta är den bäste maskuline travaren
sedan Jamin”, betygsatte Jamins tränare Jean
Riaud efter Prix d’Amérique-segern.
En vecka senare kom revanschen för Vanina B
när hon vann Prix de France före Tony M och
Toscan. Tidalium Pelo, som stod med 25 meters tillägg, var däremot helt utan chans som
sjua även om han fick en bättre sluttid än VaBonefish 1.13,5ak

Mickey Viking 1.13,6ak
Misty Sister
Viking´s Way 1.15,6ak
Quito 1.19,0m
Josubie 1.19,1ak
Vesubie III 1.24

Imoko 1.14,6m
Quioco 1.15,6ak
Jiosco 1.15,8am
Sepia 1.15,6m

Valse Bellemoise 1.22,4m
Ura 1.18,5m

Jolie Perle 1.18,8m

Sharif di Iesolo1.15,0ak

Datcha Folle 1.20,1m
Quick Song 1.14,3ak
Odile de Sassy 1.18,4m

And Arifant 1.16,5am
Infante d´Aunou 1.16,2am

Niky des Etangs 1.19,0m
Oscana 1.23,0m

Kiss Me Coulonces 1.18,6m
Firstly 1.15,2ak
Lutin d´Isigny 1.13,0ak
Dame d´Isigny 1.20,0
Allez Coulonces
Carioca II 1.26,1
Vanina B 1.16,3m
La Coulonces 1.15,9ak
www.travronden.se
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Jorky är förstås värd ett eget kapitel. Precis
som sin mor Vanina B var han tuff och svårhanterlig. Många minns säkert honom efter
segern i Elitloppet 1981 när han leddes in till
vinnarcirkeln av två skötare med varsin kätting i näven. Jorkys enda svaga punkt var möjligen hans temperament som var hårt som
flinta, men de rebelliska takterna visade aldrig
hingsten när han tävlade.
Jorky, tränad av Leopold Verroken, var en av
sin tids bästa travare och vann allt utom Prix
d’Amérique, vars två starter – 1981 och 1984 –
inbringade lika många andraplatser bakom
Ideal du Gazeau och Lurabo.

Jorky vann Elitloppet 1981 och Leopold Verroken
hade kunnat kört världsrekord om han velat den
dagen.
Foto: STALLTZ.SE

med att ta hem – Prix de la Marne – innan
avelsboxen väntade efter en karriär som inbringade närmare 1,5 miljoner franc.
Tre år i rad fick Vanina B en friplats till statshingsten Kerjacques, vars popularitet var
enormt stor. Varje år anmäldes 300-400 ston
till honom och lotten fick avgöra vilka ston
som skulle få komma på besök. Vid sidan av
lotteriet hade statsstuteriets chef i Angers också möjlighet att välja ut några ston av exceptionell klass och till den kategorin hörde defiTvå skötare krävdes det för att ta Jorky till Sol- nitivt Vanina B.
vallas vinnarcirkel. I lopp var han däremot en
gentleman.
Foto: STALLTZ.SE
Resultatet av hennes första besök hos Kerjacnina B. Det året segrade Vanina B också i Prix ques utmynnade i storstjärnan Jorky, född
de Selection och Prix de Bretagne.
1975. Ytterligare två gånger betäcktes hon med
I Criterium de Vitesse fick hon dock ge vika Kerjacques. Vanina B blev dräktig, men kastaför Une de Mai, men slutade i alla fall tvåa. Ef- de vid båda tillfällena.
ter det loppet fick Vanina B känning av en lårEn undersökning visade att föräldrarnas
skada, vilket stoppade henne från tävling för blodbild var sådan, att de aldrig mer skulle
en lång tid framöver.
kunna frambringa ett föl tillsammans. Vanina
Hon gjorde comeback hösten 1972, men B utvecklade antikroppar som stötte bort fostnådde aldrig upp till sin forna klass även om ret och Jorky kom aldrig att få något helsyshon slutade femma i det Prix d’Amérique som kon. Däremot visade sig Vanina B vara proDart Hanover och Berndt Lindstedt vann 1973. duktiv med andra avelshingstar och totalt
Ytterligare ett lopp av större valör hann hon skulle hon få sex avkommor.

Fakta Vanina B:s avkommor
År
1975
1978
1979
1983
1988
1989
18

Namn
Jorky
Majac
Nikof
Ryker
Allez Coulonces
Banco Coulonces

Kön
hingst
hingst
hingst
hingst
sto
valack

Far
Kerjacques
Beau Ludois
Bellouet
Hadol du Vivier
Lutin d’Isigny
Lutin d’Isigny

Rekord
1.13,1
1.20,3
1.19,1
1.18,2
–
1.16,3

Euro
1 338 326
19 849
73 297
49 515
–
80 036

Annars är Jorkys lista över stora titlar hur lång
som helst. På fransk mark vann han bland annat Criterium des 3 ans, 4 ans och 5 ans, Criterium Continental, Prix de l’Etoile, Prix de Paris,
Prix Rene Balliere, Prix de l’Atlantique och Prix
de Bretagne.
Utanför landets gränser handlade det inte
bara om Elitloppstriumfen utan också om
dubbla vinster i Challenge Cup (dött lopp ena
gången med sin trätobroder Ideal du Gazeau),
Copenhagen Cup, Elite-Rennen samt Preis der
Besten vid tre tillfällen.
I Elitloppets final 1981 saknade Jorky motstånd sedan Burgomeister galopperat bort sig
efter ha besegrat Leopold Verrokens häst i försöket. I finalen behövde Jorky inte trava fortare än 1.13,2, medan hans tid i försöket som tvåa
på 1.13,1 var en tangering av Hadol du Viviers
Europarekord. Om Leopold Verroken velat
köra för rekord den dagen hade Lindy’s
Crowns världsrekord på tusenmetersbana
(1.12,8) varit ett minne blott.
Samma år i januari såldes 1/45-del i Jorky på
Prix d’Amérique-auktionen för 190 000 franc,
vilket motsvarade ett värde av 8 550 000 franc
för hela hästen. Det var något mindre än vad Jorky drog in under sina framgångsrika år på tävlingsbanan. Totalt tjänade han 8 778 841 franc.
I avel sattes Jorky 1982, men han levde inte
alls upp till de höga förväntningar som ställdes
på honom som en son till Kerjacques och storstjärnan Vanina B undan snabba La Coulonces.
Totalt registrerades 248 avkommor efter
Jorky i Frankrike innan han lämnade jordelivet på grund av kolik 1989. Dödsnotisen i Paris Turf följdes inte av de vanliga beklaganden
som hör till när en hingst av världsklass med
stamtavla utan brister och med en läcker exteriör säger adjö redan vid 14 års ålder. Jorky
hade nämligen allt för att bli en ledande avelshingst, men det var ännu en påminnelse att
hästsporten många gånger är oförutsägbar.
Jorky erhöll crème de la crème bland stona i
Frankrike, men blev inte det som alla franska
experter hoppats på, men han lämnade för all
del några framgångsrika hästar, bland annat
Useria, 1.13,6/€739 759, Urane Sautonne, 1.13,3/
€522 565, Timorky, 1.14,6/€452 431, Tiarko,
1.16,6/€381 084, Vita Nuova, 1.15,0/€374 772 och
Sa Force, 1.15,0/€369 872.
I Sverige finns sju registrerade avkommor
efter honom. Toppar gör valackerna White
Midge, 1.13,8ak/474 160 kr och Ain’t Misbehawww.travronden.se

vin, 1.14,4ak/351 350 kr, båda uppfödda av Lars
Thulins Stall Superbus.
Ain’t Misbehavin var en av Kari Lähdekorpis
tidiga förvandlingsnummer och fortfarande
idag har hästen bankrekord i Lähdekorpis
backe hemma på gården. I början på 1990-talet sprang Ain’t Misbehavin 1.12-tider där.
Men mest intressant av Jorkys svenskfödda avkommor är utan tvivel ostartade och toppstammade Louison H. (undan. Dimitria), som
lämnade Au Revoir H, 1.12,2ak/2 490 315 kr och
Rapide H, 1.14,5al/2 353 450 kr – mor till Hepburn Broline, 1.11,6ak*/1 050 500 kr.
I Italien fick Jorky 15 avkommor och bäst
lyckades Tiflosa Gede, 1.17,5/€66 049. Youyou,
1.20,6/€3 272, var bäst av hans två tyskfödda avkommor och i Finland blev Jorky far till tre
hästar och Aprikos, 1.17,4a/€9 309, var den
enda som kom till start.
Vanina B fick förutom Jorky ytterligare fem
avkommor innan hon gick bort 1989. Hon var
till och med på besök i Sverige våren 1981 för
att betäckas med Pershing hos Bengt-Åke Nyberg i Grästorp, men blev aldrig dräktig.
Bengt-Åke minns Vanina B som en stor,
kraftig och svårhanterlig häst:
– Däremot hade hon inte turen på sin sida
när hon var här. Hon kom från värmen i Frankrike till en kall vår i Sverige och det blev ett
bakslag för henne.
Efter Jorky föddes Majac (e. Beau Ludois).
Han tog rekordet 1.20,3m som fyraåring och
ansågs så intressant att han sattes i avel 1983,
Han verkade som avelshingst fram till 2003.
Några duktiga travare lämnade Majac av de
296 avkommor som finns registrerade efter
honom i den franska stamboken, däribland
Abydos, 1.15,1/€409 534 och Ajac Royal, 1.15,1/
€258 569.
En annan bror, Nikof (e. Bellouet), 1.19,1m/
480 800 franc, var nära att bli svensk på Prix
d’Amérique-auktionen 1987. På plats fanns Ulf
Nordin, Stefan ”Tarzan” Melander, Harry och
Sven Lindblom i sällskap. När Harry Lindblom
sträckte upp näven i luften var det för sent –
Nikof hade ropats tillbaka för 65 000 franc.
– Fan, nu är jag ledsen. Till och med Tarzan
gråter, var Harrys kommentar sedan Nikof
gått honom ur handen.
– Hela tiden inför auktionen hade Harry
Lindblom tjatat om att köpa Nikof, men vi
trodde att han skulle bli för dyr. Nu blev det
ingen budgivning alls och tur var det; Nikof
var inget att ha, han var både bredbringad och
plankorsad, minns Sven Lindblom.
Av någon underlig anledning, som inte gått
att utreda, importerades Nikof till Sverige 1991
och året efter föddes hans enda avkomma –
Fresh Hill – uppfödd av Johan Behrn (Stall
Bentley) i Arboga. Fresh Hill vandrade runt hos
fyra olika tränare, men kom aldrig till start.
Som avelshingst verkade också Ryker (e. Nikof),
1.18,2m/€49 515, åren 1988-2000 och han blev
far till 192 hästar. Hans två bästa kom
i första årgången; Balkaline, 1.14,7/€248 500
och Braque Mourotais, 1.14,6/€235 023.
www.travronden.se

Kiss Me Coulonces mor Allez Coulonces (till höger) tillsammans med sin uppfödare och ägare Bernard Billard. Allez Coulonces föddes sent på säsongen – den 25 september – och hon var aldrig ämnad för att tävla.

Efter ha lämnat fyra raka hingstar önskade
uppfödaren och ägaren Bernard Billard inget
högre än att Vanina B skulle få ett sto så att
hennes gener skulle kunna leva vidare.
Tyvärr hade Vanina B svårt att bli dräktig under flera år, men efter att Billard ansökt om ett
specialtillstånd hos stuteristyrelsen i Frankrike
för embryotransplation nedkom Vanina
B med ett stoföl efter
Lutin d’Isigny 1988.
Specialtillstånd utdelades bara till exceptionella travare som
exempelvis Une de
Mai och Ideal du Gazeaus mor Venise du
Gazeau.
Vanina B:s dotter –
namngiven
Allez
Coulonces – föddes så sent på säsongen som
den 25 september. Någon tävling var aldrig aktuellt för Allez Coulonces utan det var avel
som gällde från första början.
Vanina B fick ytterligare en avkomma efter
Lutin d’Isigny vid namn Banco Coulonces,
1.16,3k/€80 036, och han var också ett resultat
av embryotransplantation.

’

Allez Coulonces har till skillnad mot sina
förmödrar varit produktiv i avelsboxen. Hon
har 14 avkommor och är dessutom mormor till
några duktiga travare. Dottern Joyeuse Coulonces har lämnat Quartz Littoral (e. Halimede), 1.14,7/€106 660, medan Lady Coulonces
och Genense Coulonces är mor till Sydney de
Feline (e. Korean),
1.15,3/€93
980,
respektive Ordalie Blue (e. Blue
Dream), 1.16,8/
€52 520.
Mest
framgångsrik av Allez
Coulonces
avkommor är Ideal
Coulonces,
1.16,5/€72
486,
följd av Quinger
du Boulay, 1.14,9/€45 660, Hockey Coulonces,
1.17,8/€27 708, Newton Coulonces, 1.16,8/
€18 450 och And Arifant-dottern Kiss Me Coulonces, 1.18,6/€12 806.
Kiss Me Coulonces, som är mor till Timoko,
tränades av Michel X. Charlot och stoet gjorde
alla sina åtta starter – en vinst i Toulouse och
en seger i Villereal – som treåring. Enligt Ber-

Det var ännu en
påminnelse att
hästsporten många
gånger är oförutsägbar

Fakta Kiss Me Coulonces avkommor
År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Namn
Paolo Coulonces
Quiss du Goutier
Roche du Goutier
Scoop Star
Timoko
Umoko
Vramdao
Odöpt

Kön
valack
valack
sto
hingst
hingst
hingst
hingst
sto

Far
Capitole
Podosis
Jeanbat du Vivier
Jardy
Imoko
Imoko
Quido du Goutier
Imoko

Rekord
1.15,8
1.17,3
1.19,3
1.14,5
1.12,5
–
–
–

Far
Tipouf
Tipouf
And Arifant
Corot
Sancho Panca
And Arifant
Podosis
Buvetier d’Aunou
Buvetier d’Aunou
Podosis
Halimede
Hermes Perrine
Filou de la Grille
Kenor de Cosse

Rekord
–
–
1.17,8
1.16,5
1.20,1
1.18,6
1.23,4
–
1.16,8
–
–
1.14,9
–
1.19,6

Euro
102 830
48 650
1 985
34 920
502 730
–
–
–

Fakta Allez Coulonces avkommor
År
1992
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2006
2007

Namn
Eve Coulonces
Genese Coulonces
Hockey Coulonces
Ideal Coulonces
Joyeuse Coulonces
Kiss Me Coulonces
Lady Coulonces
Miss Coulonces
Newton Coulonces
One Boy Coulonces
Persan Coulonces
Quinger du Boulay
Sylvana du Boulay
Totem du Boulay

Kön
sto
sto
valack
valack
sto
sto
sto
sto
valack
hingst
hingst
hingst
sto
valack

Euro
–
–
27 708
72 846
6 281
12 806
750
–
18 450
–
–
45 660
–
8 470
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Spurtar till vinst gör utvändige Timoko i Prix Albert Viel (€200 000) i somras och plockar ner invändige
Torino d´Auvillier.

nard Brillards son Philippe var inte Kiss Me
Coulonces något större ämne; ”hon saknade
den rätta tävlingsinstinkten”.
Bernard Brillard behöll ett föl från Kiss Me
Coulonces innan han sålde henne vidare till
S.C.E.A. des Bissons, som i sin tur bjöd ut Kiss Me
Coulonces – dräktig med Jardy – till försäljning
på Trotting Promtions höstauktion 25 oktober
2005. Holländaren Paul van Kleveren hade
högsta budet och klubban slogs på 11 500 euro.
Kiss Me Coulonces första avkomma – Paolo Coulonces (e. Capitole), 1.15,8/€102 830 – tränades
av Richard Westerink med framgång och han
fick förfrågan om han ville träna Timoko, men
tidigare hade samma erbjudande gått till Ron
Kupier, som dock valde att tacka nej.
– Jag vet inte om det var något riktigt erbjudande egentligen, utan kanske mest bara löst
snack, säger Ron Kuiper.
Timokos tränare Richard Westerink är skolad av en champion. Under många år jobbade
han för Tjitse Smeding, som gick bort i våras
vid 55 års ålder. Tjitse var niofaldig kuskchampion i Holland, vann det holländska Derbyt

1987 med Bea di Tricia och tränade även 1999
års Derbyetta Nigel Stardust. Totalt vann Tjitse
Smeding 2 137 lopp innan han lämnade hemlandet 2002 för att bli tränare i Frankrike.
Tjitse Smeding var känd för att träna tufft
och det receptet tog Richard Westerink med
sig när han startade upp i egen regi. Med
Timoko har det slagit väl ut och totalt har den
nyblivne fyraåringen tjänat 502 730 euro till Richard Westerinks stora gläjde. Han har nämligen en 70-30-uppgörelse med uppfödaren och
ägaren Paul van Kleveren så länge hästen tävlar.
Timoko kvalade den 24 juni i Agen som tvååring på tiden 1.19,1/2 000 meter och inledde
karriären med seger på 1.19,0a/2 150 meter i
Prix de la Porte de Choisy (€31 000) på Enghien. Därefter hade han galoppskorna på sig i
fyra starter i rad på Vincennes och det hjälpte
inte att Richard Westerink bytte ut sig själv
mot Pierre Vercruysse och Jean-Michel Bazire.
Hästen fortsatte att galoppera...
Förra året gick Timoko från klarhet till klarhet.
14 starter utmynnade i sex segrar och de två största kom i Grupp I-löpningarna Criterium des 3
ans (€240 000) och Prix Albert Viel (€200 000).

Timoko väger 450 kilo (fransmämmen gillar
att ställa sina hästar på vågen) och mäter 161
centimeter i mankhöjd. Hans far Imoko är fem
centimeter högre. Imoko är en son till Viking’s
Way, som också är farfar till en annan storstjärna – årets Prix d’Amérique-favorit Ready
Cash (e. Indy de Vive).
Imoko tränades av Jan Kruithof och fyra säsonger på tävlingsbanan gav rekordet 1.14,6m och
131 899 euro. Han vann ett lopp på Vincennes –
Prix Henri Durand – värderat till 12 958 euro.
Imoko står idag uppstallad på Haras des Grandes Bordes i Vibraye och priset för hans tjänster är satt till 2 000 euro.
Sedan 2002 har Imoko verkat i fransk avel
och det har resulterat i 147 avkommor. Timoko, 1.12,6/€502 730, toppar före Quita des Bordes, 1.12,9/€123 310.
För Timoko blir det inget tävlande på ett
tag. Tränaren Richard Westerink har två lopp
kvar i sikte under Vincennes vintermeeting –
Prix Ephrem Hoeul (€110 000) den 12 februari
och Prix de Selection (€240 000) den 5 mars.
Onekligen något att se fram emot!
‡

Fakta Timokos karriär i siffror
2009
Datum
Bana
Lopp
3/8
Enghien
Prix de la Porte de Choisy
1/9
Vincennes
Prix Amalia
28/11
Vincennes
Prix des Dahlias
11/12
Vincennes
Prix des Jacinthes
30/12
Vincennes
Prix des Tulipes
w 2009: 5 st: 1–0-0 1.19,0am*/15 500 euro.
2010
Datum
Bana
Lopp
18/1
Vincennes
Prix de Riom
6/2
Vincennes
Prix Paul Viel
13/2
Vincennes
Prix de Janval
27/3
Vincennes
Prix de Chatillon
10/4
Vincennes
Prix de Saintes
27/4
Vincennes
Prix Paul Karle
8/5
Vincennes
Prix de Faulquemont
20/6
Vincennes
Prix Albert Viel
1/8
Enghien
Prix Henri Cravoisier
23/8
Vincennes
Prix Pierre Plazen
19/9
Vincennes
Prix de l’Etoile
8/11
Vincennes
Prix Abel Bassigny
22/11
Vincennes
Prix Jacques de Vauloge
12/12
Vincennes
Criterium des 3 ans
w 2010: 14 st: 6–3–1 1.12,6l*/487 230 euro.
w Totalt: 19 st: 7–3–1 1.12,6l*/502 730 euro.
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Placering
1
0
0
0
0

Tid
1.19,0a
dg
dg
dg
dg

Distans
2 150
2 200
2 200
2 700
2 700

Kusk
Richard Westerink
Richard Westerink
Richard Westerink
Pierre Vercruysse
Jean-Michel Bazire

Euro
15 500
–
–
–
–

Placering
1
0
6
2
1
5
3
1
5
1
2
1
2
1

Tid
1.17,8
dg
1.18,1
1.16,1
1.13,0a
1.14,2a
1.15,5
1.14,7
1.12,8
1.12,5
1.12,7
1.13,1
1.15,6
1.12,6

Distans
2 700
2 175
2 700
2 700
2 100
2 100
2 700
2 700
1 609
2 175
2 150
2 175
2 700
2 700

Kusk
Richard Westerink
Richard Westerink
Richard Westerink
Richard Westerink
Richard Westerink
Richard Westerink
Richard Westerink
Richard Westerink
Richard Westerink
Richard Westerink
Richard Westerink
Richard Westerink
Richard Westerink
Richard Westerink

Euro
16 500
–
1 080
12 000
26 000
3 500
8 450
100 000
2 400
55 000
60 000
55 000
27 500
120 000

www.travronden.se

