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HENGSTENSHOW 10 APRIL DEN HOUT - AANVANG 19.30 UUR
Voorwoord
Het is voor ons niet eenvoudig om alle geboortes van de
veulens van onze hengsten bij te houden. Vanzelfsprekend
heeft dit wel onze uiterste interesse. Wij stellen het dan ook
zeer op prijs als U als fokker, de geboorte van uw veulen aan
ons wil melden via e-mail (liefst met foto). Overigens kunt u
via dit e-mail adres ook altijd terecht voor: vragen, verzoeken,
fokadvies etc.

Geachte fokkers,
Fokkerij doen we samen. Voor zowel u als fokker, als voor ons
als hengstenhouder geldt, dat in ons streven naar vooruitgang,
we alleen genoegen moeten nemen met het beste. Met dit
als uitgangspunt zijn wij dan ook bijzonder verheugd u onze
hengstencollectie 2020 te mogen presenteren.

info@vanolsthorses.com

Wellicht dat u na het bestuderen van onze hengstencatalogus 2020
nog enkele vragen heeft, aarzel niet en neem gerust contact met
ons op.

2019 was voor ons een goed jaar, een jaar waarin successen in
de sport en in de fokkerij, hand in hand gingen, hetgeen bijzonder
goed aansluit bij onze doelstelling: “Alleen die hengsten inzetten in
de fokkerij, die zelf hun eigen talenten laten zien in de sport en die
hierin uitblinken”.

Rest mij u komend seizoen veel succes en fokkersplezier toe te
wensen.

Onze preferente bewezen topvererver Negro blijft scoren. Zijn
jongere generatie kinderen en kleinkinderen presteren opvallend.
Kjento (v. Negro), Jameson RS2 (vm. Negro) Jayson (vm. Negro)
zijn hier goede voorbeelden van. .

Hoogachtend,
Gertjan van Olst

Lord Leatherdale (zelf “zware tour”), laat zich ook gelden als
“topvererver”. Zijn kinderen melden zich op de (inter)nationale
concoursen. De zonen Chippendale, Everdale en Glamourdale zijn
zeer succesvol in sport en fokkerij en zijn zelf ook weer vader van
gekeurde zonen en talentvolle jonge paarden.
Everdale meldt zich als topgetalenteerd Grand Prix paard en
bewijst zich inmiddels ook als een topvererver. Zowel in 2017, 2018
als in 2019 had hij het hoogst aantal geslaagde IBOP merries en in
de jonge paarden wedstrijden laten zijn kinderen hun talenten zien.
Glamourdale maakte in 2018 furore als onbetwiste ”FEI
Worldchampion 7 years old dressage horses”. In 2019 was hij in de
ring ongeslagen met o.a. zijn overwinning tijdens het prestigieuze
CHIO Aachen (Inter I 80.412%)
Ook onze “De Niro” zoon George Clooney mag niet onvermeld
blijven. Hij presteert zelf zeer goed en is Grand Prix klaar. Zijn nafok
lijkt veelbelovend.
George Clooney fokt bloed, rijdbaarheid, goede gezondheid en
instelling.
Bijzonder gelukkig prijzen wij ons met de jonge toptalenten Kjento
(v.Negro x Jazz) en Jayson (v.Johnson x Negro).
Beide voorname jonge hengsten gaan ons in sport en fokkerij
veel positiefs brengen. Deze “ruwe diamanten” zullen met zorg en
toewijding opgeleid gaan worden en de verwachtingen zijn hoog
gespannen.
2019 bracht ons ook 2 nieuwe jonge potentiele toppers.
Lantanas (v. Sir Donnerhall) is bijzonder talentvol, en foktechnisch
super interessant (top prestatiestam met zeer laag verwantschap).
Lewis is de eerste Nederlands gekeurde zoon van de alom
geprezen Grand Galaxy Win.
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NEGRO preferent

1,70 m - zwart - 1995 - KWPN, DV, Old, Hann, SF, Swe, Westf.

NEGRO Preferent

v. Ferro Pref x Variant x Gondelier
“Pater Familias - Bij zijn leven reeds een legendarische Topvererver”
Vader Ferro, de zwarte geweldenaar, is een bewezen tophengst. Hij was jarenlang de vaste kracht van de
Nederlandse dressuur equipe en is vader van vele Grand Prix dressuurpaarden. Negro’s moeder komt uit een
top moederlijn, die via de internationale hengsten Variant en Gondelier (keur) en de predikaat rijke merries
Fewrie (keur IBOP AA 92) Mewrie (keur pref prest sport) en Geerie (ster pref prest.) garant staat voor sport,
model, kracht, werklust en kwaliteit.
Zijn prestaties
Negro is winnaar van zowel de hengstencompetitie in 2000 als in 2001, hij won de titel “Youngster Stallion”
(Zwolle 2001).Tijdens de WK in Verden 2001 was Negro de beste 6-jarige KWPN-er. Negro heeft met succes
zijn Lichte Tour periode doorlopen. Van zijn 4 starts, won hij drie maal. Zijn eerste start in de Zware Tour won
hij overtuigend met een debuut superscore van 72,50%, waarbij hij zijn ongekende talenten voor piaffe en
passage toonde.

VALEGRO

NINTENDO

Dit heeft hij allemaal al bereikt
• KWPN Stallion of the Year 2017.
• Trotse vader van Valegro, het meest succesvolle dressuurpaard ooit. Dubbel Olympisch goud in London
2012 en Olympisch goud in Rio de Janeiro 2016, Europees kampioen, Wereld kampioen, Wereldrecord
houder, winnaar van Wereldbekers en KWPN paard van het jaar 2014.
• Tot op het hoogste niveau (Zware Tour) zelf actief geweest en heeft bewezen over de allerbeste
topsportkwaliteiten te beschikken, met een ongekend talent voor Piaffe en Passage en natuurlijk een
ongekende instelling.
• In 2012 Preferent verklaard: “Een passende bekroning voor deze zwarte kroonprins van Ferro, die zijn
goede en sterke eigenschappen nadrukkelijk rechtstreeks en via zijn dochters lijkt door te geven”. (citaat
KWPN)
• Vader van de 3-jarige NMK kampioen 2016 Iveniz Texel RS2 (mv.Krack C)
• Grootvader van de Kampioen van de Hengstenkeuring 2017, Jameson RS2 uit Atilinda M (keur pref
IBOP-dress, sport-dress van Negro) Winnaar Pavo Cup 2019 en HC 2020
• Grootvader van toptalent en goedgekeurde KWPN hengst Jayson uit Zamora B (elite pref IBOP-dress van
Negro)
• Zonen Kjento en Kevin Costner werden respectievelijk tweede en vierde in de Pavo Cup 2019. Toptalent
Kjento behaalde een fantastische tweede plaats tijdens de Hengstencompetitie in Den Bosch.
Negro "is de vader van"
Negro scoort zeer hoog met een zeer hoge betrouwbaarheid op de index (144 – 96%). Van zijn nakomelingen
staat bijna de helft als sportpaard geregistreerd, waarvan de eersten inmiddels op het hoogste, internationale
niveau meedraaien. Paradepaard is natuurlijk het ‘gouden’ paard Valegro. Verder zijn er Exquis Spargo,
Taikoen, Slegro, Numberto, Nintendo, Netto, Tigro, Taison, Validus, Vainqueur, Tigro, Tegro, Unico G, Vorst,
Amazing, Alfranco, Zoë, Bufranco, Bailey, Willem-Alexander en Elegance.
Negro afstammelingen zijn (inter)nationaal zeer gewild. Negro’s nafok wordt alom gewaardeerd om het
geweldig meewerkend karakter, leergierigheid, werklust, balans en natuurlijk het handelsmerk nummer één van
Negro: het geweldig achterbeengebruik, en de grote mogelijkheden tot schakelen en sluiten. Ook vererft hij
een sterke bovenlijn met goede verbindingen die in de hedendaagse fokkerij zeer nodig is.
Negro’s kinderen maken furore alom, met kampioenen, gekeurde hengsten en spraakmakende dochters
in o.a. USA, Engeland, Scandinavië enz. Ook wordt op onnavolgbare wijze de krachtige en positieve
verervingskracht van Negro, steeds beduidender en steeds sterker gewaardeerd als “vader van moederskant”.
Belangrijk: Per hengstigheid kan er maximaal 2x vers sperma worden verstuurd per merrie.
EU-beschikbaar | WFFS: Vrij

KJENTO

Dekgeld € 1.500,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 1.250,- bij dracht).
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EVERDALE

1,73 m - zwart - 2009 - KWPN, Old, Hann, Westf, SF, Swe

v. Lord Leatherdale x Negro x El Corona x Clavecimbel x Farn
“Extreem getalenteerd met kracht, instelling en elegantie”
Everdale is een uiterst elegant gemodelleerde, royaal ontwikkelde en super getalenteerde hengst,
die bij elk optreden weet te imponeren met zijn fantastische bewegingsmechanisme en atletisch
vermogen. Zijn instelling, elektriciteit, ‘’go”, super mechaniek in alle drie de top basisgangen
en zijn ongekende mogelijkheden tot sluiten, roepen herinneringen op aan zijn fenomenale
grootvader Negro.
Everdale lijkt alles in zich te hebben om uit te gaan blinken in het grote werk en dat is dan ook
zeker het doel waarop zijn gehele opleiding is ingesteld. Als fokhengst heeft Everdale inmiddels
ook zijn eerste bijzonder goede en positieve signalen afgegeven. Everdale is een topproduct
uit een goed doordachte fokkerij, met generaties lang vaderpaarden die zelf op het hoogste
niveau gepresteerd hebben, gepaard aan generatie op generatie op elkaar volgende topmerries.
Overgrootmoeder Ilya (ster, pref, prest) is o.a. de volle zus van de keur-hengst Havidoff (Grand
Prix). Ook de Grand Prix paarden Tigro (v.Negro) en Kasjmir (v.Clavecimbel) komen uit deze lijn.
Everdale wordt zelf inmiddels op het hoogste internationale niveau uitgebracht en scoorde in zijn
wereldbekerdebuut (London – Olympia) bijna 83%. Het gemak en de eenvoud waarmee Everdale
de Grand Prix doorloopt zijn ongekend. Een ware belofte voor op het allerhoogste niveau!

INFERNO (Everdale x Trento B)
Reserve kampioen PAVO 2018 5jr.
3e Pavo 2019 (beste ruin)

Dit heeft hij al bereikt
• De overtuigende KWPN verrichtingskampioen dressuur 2012.
• Winnaar PAVO cup 4-jarigen 2013.
• Inmiddels in de Zware Tour gestart en maakte met een overwinning en een fantastische
77,43% score, een super debuut. Tijdens zijn Wereld Beker debuut (Olympia) scoorde hij
bijna 83%.
• Winnaar KWPN afstammelingen onderzoek nieuwe vorm met een super veulenrapportage.
Citaat KWPN:Everdale toonde een uniforme collectie goed ontwikkelde, opwaarts gebouwde
veulens die goed in het rechthoeksmodel staan met een goed bespierde bovenlijn. Het
fundament is correct en straalt kwaliteit uit. De stap is krachtig en ruim. De draf is krachtig en
goed van ruimte met een opwaartse houding. De galop is krachtig en heeft een goede ruimte
en veel souplesse.
Everdale is de vader van
• Vele goed verkochte veilingveulens en veilingpaarden
• Goed presterende dochters in EPTM en IBOP
• Goed presterende kinderen in de jonge paarden competities.
• KWPN verrichtingstopper 2016: de zeer complete en talentvolle Inclusive (mv.Uptown)
• De zeer talentvolle KWPN goedgekeurde Inverness (mv.Johnson)
• Hoofdleverancier Halve Finale Pavo-Cup 2017, 2018 en 2019
• Hoofdleverancier geslaagde IBOP-merries 2017 waarvan 3 in de top 10, hoofdleverancier
geslaagde IBOP-merries 2018 en 2019

KENNDALE (vm. Special D)
3e Finale Subli 2020
5e Finale Pavo 2019 (Beste Ruin)

Winnaar Dressuur Talent Berlicum 5jr.

Meest opvallende nakomelingen 2019
• Inferno (vm.Trento B) 3e plaats Pavo Cup 6 jarigen 2019 (beste ruin)
• Kenndale (vm. Special D) beste ruin Pavo Cup 4 jarigen 2019, 3e Subli Finale Jumping
Amsterdam 2020, winnaar Dressuur Talent Berlicum
• Inclusive (vm. Uptown Lichte Tour klaar, ZZ zwaar debuut gewonnen, 2 maal deelnemer WK
jonge dressuurpaarden)
• Lucky Star (vm. Sonique) 3e Prinsenstad Dressuur, winnaar KWPN Young Dressage Talents in
Oosteind, verkocht naar Florida
• Kings Dream (vm. Gribaldi) winnaar Zeeland Dressage Cup
• Janis JS (vm. Belisar) 83 punten IBOP
WFFS: Drager

Dekgeld € 1.200,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 950,- bij dracht).
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GLAMOURDALE

1,70 m - Zwart - 2011 - KWPN, Old, Hann, Westf, SF

v. Lord Leatherdale x Negro x Ahorn x Ulft
“FEI Wereld Kampioen 7-jarige dressuurpaarden 2018, winnaar CHIO Aachen 2019”
Glamourdale is mooi, Glamourdale is imponerend, Glamourdale is super gefokt, Glamourdale
is extreem talentvol, Glamourdale is compleet, Glamourdale: “Got it All”. Glamourdale is een
zoon van de “kampioenmaker” Lord Leatherdale, gefokt uit de preferente prokmerrie Thuja
(v. Negro), één van Nederlands beste fokmerries.Thuja tekent voor het moederschap van de
topper Glamourdale en de beide Elitemerries Zonnebloem (v. Polansky) en Fresia (v. Jazz).
Thuja is een volle zus van het Engelse A- kader top Grand Prix paard Numberto (Spencer
Wilton). Overgrootmoeder Clementine (v. Ulft) bracht Händel (v. Wolfgang) het internationale
toppaard van Michael Whitaker.
Onderzoeksrapport: Glamourdale is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede
instelling. De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De
stap is zuiver en goed van ruimte. De draf is goed van ruimte met veel balans. De galop
is bergop, zeer krachtig en met zeer veel ruimte. Glamourdale beweegt met zeer veel
souplesse, zelfhouding en balans. Als dressuurpaard heeft Glamourdale zeer veel aanleg en
geeft zijn ruiter een zeer goed gevoel.
Veulenrapport
Glamourdale toonde een uniforme collectie, goed ontwikkelde, langgelijnde en aansprekende
veulens die goed in het dressuurmodel staan. De stap is goed van ruimte. De draf is bergop,
goed van ruimte en souplesse. De veulens draven met een aansprekende voorhand. De
galop is krachtig, goed van ruimte en souplesse.
Eigen prestaties
Glamourdale is de onbetwiste kampioen van de KWPN hengstenkeuring 2014, de reserve
kampioen van de KWPN verrichtingstest 2014. Glamourdale heeft zeer goed gepresteerd
in de PAVO Cup en de Hengstencompetitie en behaalde in 2016 een zeer mooie 10de
finaleplaats tijdens het WK voor 5-jarige jonge paarden te Ermelo. In 2018 werd Glamourdale
op het WK in Ermelo gekroond als FEI Wereld Kampioen van de 7-jarige dressuurpaarden.
In 2019 is Glamourdale ongeslagen in de Lichte Tour met oa overwinningen tijdens het CDI
Compiègne en CHIO Aachen (topscore Inter I 80.412%)

LANCE V.O.D. (mv. Davino)
(KWPN aangew. 2019)

Meest opvallende Nakomelingen 2019 o.a.
• Loverdale W (mv. UB 40) € 210.000,- Van Olst Sales
• Lance VOD (mv. Davino) Kampioenskeuring KWPN 2019 Goedgekeurd DWB 2019
• Koco Linda (mv. Tuschinsky) Top IBOP 83,5 punten
• Gladiator (mv. UB 40) goedgekeurd NRPS
• Glamourboy (mv. Tango) Kampioen NRPS 2019
• Lady Lamelia (mv. Dream Boy) Eerste plek CK Utrecht 3 jarige merrie’s
• Layla (mv. Rousseau) winnaar Pluvinel jonge paarden competitie
• Kuvasz RS2 (mv. de Niro) succesvol onder Marieke van der Putten
Belangrijk: Per hengstigheid kan er maximaal 2 x vers sperma worden verstuurd per merrie.

EU-beschikbaar | WFFS: Vrij

LOVERDALE W (vm. UB 40)
2019 Van Olst Sales € 210.000,-

Dekgeld € 1.500,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 1.250,- bij dracht).
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KJENTO

1,72 m - zwart - 2015 - KWPN, Old, Westf.

v.Negro x Jazz x Juventus x Rubinstein I x Doruto x Heidelberg x Amor
“Een toptalent uit kampioenenfamilie”
De preferente topvererver Negro, zelf een zoon van de eveneens preferente topvererver
Ferro, is de vader van Kjento. Negro heeft met zijn goedgekeurde zonen en kleinzonen
al een grote positieve invloed op de fokkerij. We kennen hem daarnaast onder andere
als vader van olympisch kampioen Valegro van Charlotte Dujardin. De merrie Zoriana
elite pref IBOP-dr PROK, een dochter van de preferente Jazz, was als driejarige derde
op de Nationale Merriekeuring en wist vervolgens de topscore van 90 punten te behalen
voor haar IBOP, waaronder een 10 voor de draf. Ze is geklasseerd in het Z-dressuur, net
als haar moeder Poriana keur pref prest sport-dr, een dochter van Juventus. Volle broers
van Zoriana zijn geklasseerd in het ZZ-Zwaar en ZZ-Licht, daarnaast bracht Poriana twee
Z2-dressuurpaarden van Vivaldi. Ook de derde moeder, Koriana keur pref prest sport-dr
(v.Rubinstein I) bracht diverse sportpaarden. Ze is de moeder van de Lichte Tour-paarden
Rhapsody (v.Lancet), Zidana (v.Krack C) en Uno (v.Jazz). Daarnaast bracht ze nog drie
Z-dressuurpaarden van Johnson en een van Krack C en is ze de grootmoeder van nog
diverse Z/ZZ-paarden.
KWPN onderzoekrapport
Kjento is een eerlijke, betrouwbare, op zijn ruiter gefocuste hengst met een zeer goede
instelling. De hengst heeft zeer veel inzet en werklust en laat zich zeer goed door zijn ruiter
bewerken. De stap is actief, zuiver en goed van ruimte met veel lichaamsgebruik. De draf is
zeer krachtig, goed van ruimte met een zeer actief ondertredend achterbeen dat zeer goed
tot dragen komt. De galop is bergop, zeer krachtig met zeer veel gedragenheid en ruimte.
Kjento beweegt met veel takt en een zeer goede beentechniek, zelfhouding en balans
waarbij zijn vermogen tot sluiten positief opvalt. Als dressuurpaard heeft Kjento zeer veel
aanleg en geeft zijn ruiter een zeer goed gevoel.
Kjento scoorde de volgende punten:
Stap(2x)

Draf(2x)

Galop(2x)

Souplesse

Houding/
balans

Rijbaarheid/
instelling

Aanleg

Totaal

8.5

9.0

9.5

9.0

9.0

9.0

9.0

90

Kjento wist de eerste ronde van de halve finale van de PAVO Cup te winnen waarna
hij vervolgens in de finale op een fantastische tweede plaats eindigde. Ook in de
hengstencompetitie wist hij hoge ogen te gooien met top klasseringen in Kronenberg,
Ermelo en Zuidbroek. In de finale wist hij uiteindelijk, met slechts 1 punt afstand, te eindigen
op een zeer mooie tweede plaats.
KWPN Fok/aanparingsadvies
Kjento kan de bewegingstechniek, afdruk, lichaamsgebruik en rijdbaarheid en instelling
verbeteren en het vermogen tot sluiten.
De eerste veulens worden dit jaar verwacht.
Belangrijk: Per hengstigheid kan er maximaal 2 x vers sperma worden verstuurd per merrie.
EU-beschikbaar | WFFS: Vrij

Dekgeld € 1.200,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 950,- bij dracht).
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JAYSON

1,71 m - zwart - 2014 - KWPN, NRPS, Old, Westf.

v. Johnson x Negro x Wisconsin x Amor x Pericles
“Gefokt uit 2 preferente topverervers die het beide bewezen hebben in de grote
ring en beide de titel Horse of the Year mogen dragen”
De zwarte Jayson (v.Johnson) is een topgetalenteerd dressuurpaard met een super
instelling. Jayson is een grote belofte voor de toekomst. Op zich niet helemaal
verwonderlijk als je weet dat zijn vader en grootvader behoren tot de “allergrootsten”. De
preferente Johnson die onder Hans Peter Minderhoud op Internationaal Grand Prix niveau
presteerde, was een vaste waarde voor het Nederlandse Team.
De grootvader van Jayson, de preferente topvererver Negro, wordt geroemd om de
topinstelling en de ringmentaliteit die hij zijn kinderen doorgeeft. Negro heeft zichzelf
bewezen in de ”grote” ring, en is vader van vele Internationale Grand Prix dressuurpaarden
waaronder de levende legende Valegro. Valegro is de wereldrecordhouder en winnaar van
o.a. 4 individuele gouden Olympische medailles.
Als we de moederlijn van Jayson bekijken, dan komen we via de prestatie sport
grootmoeder Jamora (v.Wisconsin) bij de bekende keur preferente prestatie merrie
Tamora (v.Amor), die ons via de keur preferente prestatie merrie Olien (v.Pericles xx) bij de
absolute topmerrie Karin (v.Apollo) brengt. Deze Karin geniet nationale bekendheid als oer
stammoeder. Deze stam bracht vele top dressuurpaarden en goedgekeurde hengsten.
Jayson was winnaar van de NRPS verrichtingstest 2017/2018.
Na het kortlopende verrichtingsonderzoek in het najaar van 2018, kon Jayson met een
super mooie score worden ingeschreven in het KWPN-stamboek.
Stap(2x)

Draf(2x)

Galop(2x)

Souplesse

Houding/
balans

Rijbaarheid/
instelling

Aanleg

Totaal

8.5

8.0

9.0

8.0

8.0

9.0

8.5

84.5

KWPN Onderzoekrapport
Jayson is een eerlijke, betrouwbare, op zijn ruiter gefocuste hengst die veel werklust toont
en beschikt over een zeer goede instelling. De hengst laat zich zeer goed bewerken.
De stap is zuiver, goed van ruimte en wordt met veel lichaamsgebruik getoond. In draf
beweegt Jayson met een goede beentechniek. De draf heeft een goede ruimte, veel
gedragenheid en een achterbeen dat goed ondertreedt. De galop is zeer krachtig, bergop,
gedragen en goed van ruimte. Jayson beweegt met veel souplesse, een goede houding
en veel balans. Als dressuurpaard heeft Jayson veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter
een goed gevoel.
KWPN Stalgedrag
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.

MAXSON
Volle broer van Jayson
KWPN Premiehengst 2020

KWPN Fok/aanparingsadvies
Jayson kan formaat, rijdbaarheid en instelling toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij
alsmede kracht en gedragenheid in beweging.
Eigen prestaties
Jayson won als 4-jarige de voorselectie van de Pavo-Cup in Houten en eindigde uiteindelijk
op de 6e plaats in de Finale. Tijdens de finale van de hengstencompetitie dressuur wist hij
beslag te leggen op een mooie vierde plaats.
WFFS: Vrij

Dekgeld € 1.000,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 750,- bij dracht).
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LANTANAS

LANTANAS 1,69 m - vos - 2016 - KWPN

Sir Donnerhall x Hemmingway x Zuidhorn x Eros
“Bewegingskunstenaar met vrije bloedlijnen en laag verwantschap”
De sterk verervende Sir Donnerhall, de vader van Lantanas, verenigt twee Duitse
topverervers in zich, namelijk Sandro Hit en Donnerhall. De moeder van Lantanas, de
ster preferente prestatiemerrie Lantana V (v.Hemmingway) gaf 7 hengstveulens en 10
merrieveulens, waarvan er 7 minimaal ster zijn geworden. Haar meest succesvolle dochter
is Vitana V. (v.Donnerhall) die internationaal in de Grand Prix is uitgebracht door Stephanie
Peters en Morgan Barbancon Mestre. Op haar beurt is Vitana V de moeder van de KWPN
erkende internationale Grand Prix hengst Cennin (v.Vivaldi) met Madeleine Witte-Vrees.
Van de nakomelingen van grootmoeder Dartha B ster pref (v.Zuidhorn) zijn Marway V ster
sport-(dres) (v.Hemmingway) en Ulita V. (v.Olivi) in de klasse Z2 dressuur uitgekomen. De
keur preferente overgrootmoeder Urcha is ook de overgrootmoeder van de succesvolle
internationale Grand Prix springpaarden Chaplin (v.Verdi) met Martin Fuchs (Zwi.) en
Picolien Zeldenrust (v.Indoctro) met Doda de Miranda (Bra.)

SIR DONNERHALL

KWPN Onderzoekrapport
Lantanas is een eerlijke, betrouwbare hengst met veel voorwaartsdrang en een goede
instelling. De hengst heeft veel inzet en bereidheid tot werken. De stap is zuiver, actief
en goed van ruimte en souplesse. In draf heeft de hengst een actieve beentechniek, een
goede tot zeer goede ruimte en een achterbeen dat goed te bewerken is. De galop is
krachtig, bergop, gedragen en goed van ruimte, Lantanas beweegt met veel souplesse en
een goede houding en balans. Als dressuurpaard heeft Lantanas veel aanleg en geeft zijn
ruiter een goed gevoel.
KWPN Fok/aanparingsadvies
Lantanas is een laag verwante hengst aan de populatie en kan formaat en beentechniek
toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Stal gedrag
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.

WFFS: Vrij

Dekgeld € 1.000,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 750,- bij dracht).
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GEORGE CLOONEY

1,70 m - zwart - 2011 - KWPN, Old

v. De Niro x Wolkentanz x Forrest XX x Western Star x Wendelin
“Zoon van topvererver “De Niro“ brengt bloedspreiding”

KEANO (vm. Lord Leatherdale)
Winnaar Prinsenstad

George Clooney is een zoon van de lijstaanvoerder van de WBFSH sire ranking 2017,
De Niro (Donnerhall x Akzent II). De moeder van deze hengst is Wallone, een dochter
van de Weltmeyer-zoon Wolkentanz. Zij bracht eveneens in combinatie met De Niro het
internationale Grand Prix dressuurpaard Delmar 3 van de Duitser Peter Brenske en Despino
15 die in Duitsland in de Nationale grand Prix loopt. Grootmoeder Fricka is een dochter
van de Engels volbloed Forrest xx. Fricka is ook de grootmoeder van Don Johnson FRH (v.
Don Frederico) die succesvol in de internationale Grand Prix sport is met Isabel Werth. De
moederlijn vervolgt met dochters van de Hannoveraanse hengsten Western Star, Wendelin
I en Wohlklang.
Onderzoekrapport
George Clooney is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling.
De hengst heeft veel tot zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer goed
bewerken. De stap is zuiver en goed van ruimte. De draf is goed in balans, makkelijk
en ruim. De galop is zeer krachtig en ruim. George Clooney beweegt met een goede
souplesse, gemak en veel balans. Als dressuurpaard heeft George Clooney veel tot zeer
veel aanleg en geeft zijn ruiter een zeer goed gevoel.
Veulenrapport
George Clooney toonde een uniforme collectie veulens die goed ontwikkeld zijn. Het hoofd
is sprekend. De hals is goed van lengte, vorm en bespiering. De stap is actief en goed van
ruimte. De draf is goed van ruimte en souplesse. De veulens galopperen makkelijk aan. De
galop is goed van ruimte en heeft veel souplesse.

GREGORY (vm. Lord Leatherdale)
Winnaar NRPS verrichting 2020

LEGEND

LEGOLAS

LAPTOP

KINGSLEY

KWPN aanparingsadvies
George Clooney kan bijdragen bij het verruimen van de bloedspreiding en het
achterbeengebruik, de instelling en rijdbaarheid verbeteren in de dressuurpaardenfokkerij.
Eigen prestaties
George Clooney heeft super gepresteerd in de PAVO Cup en de Hengstencompetitie.
Hij presteert super in de Lichte Tour, en behaalde een 2e plaats tijdens zijn Internationale
Lichte Tour debuut tijdens het CDI Ermelo 2018. George Clooney is inmiddels Grand Prix
afgericht.
Meest opvallende nakomelingen 2019
•		Gregory (mv.Lord Leatherdale )NRPS Kampioen met 9,5 voor de galop en 9-ens voor
oa de aanleg als dressuurpaard
•		Kurona (mv. Negro)winnaar PAVO Cup voorselectie Zeeland, hoogste score EPTM test
januari
•		Keano (mv. Lord Leatherdale) winnaar Prinsenstad 2018
•		Legend (mv. Negro) Toptalent, export Florida.
•		Lap Top (mv. Lord Leatherdale) prijstopper Van Olst Sales 2019
•		Legolas T (mv. Tolando) prijstopper Van Olst Sales 2019
•		Killer (mv. Tolando) winnaar Small Final 4-jarigen WK Ermelo 2019
WFFS: Vrij

Dekgeld € 1.000,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 750,- bij dracht).
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CHIPPENDALE

1,69 m - donkerbruin - 2007 - KWPN, Old, Hann

v. Lord Leatherdale x Negro x Landadel x Ulster x Farn
“Getalenteerde eyecatcher en rijzende ster in sport en fokkerij”
Chippendale is een zeer compleet en modern gebouwde hengst, die beschikt over een goed
en sterk bewegingsmechanisme, met drie uitzonderlijke basisgangen. Naast zijn enorme talent
beschikt Chippendale ook over een fantastische instelling. Chippendale heeft alle potentie voor
fokkerij en topsport. Chippendale begint zich steeds meer als dressuurpaarden vererver te
manifesteren, getuige zijn opvallende nafok.

IMAGINE (vm. Jazz)
Spaans kampioen 5 jr.

Chippendale is een zoon van de charmante hengst Lord Leatherdale, die inmiddels grote
bekendheid geniet als dressuurpaardenleverancier bij uitstek. Van moederszijde gaat
Chippendale terug op de preferente grootheid Negro en de Oldenburger stervererver
Landadel. Chippendale’s moeder, de elite sport (dres) merrie Ti Amo, geniet eveneens
bekendheid als volle zus van het succesvolle Lichte Tour paard Straus en het Internationale
Grand Prix paard Ushie van Isabelle Herter (FRA).
Chippendale is
• Hengstencompetitie winnaar 2012
• Grand Prix afgericht
• Zeer getalenteerd, en laat veel aanleg zien voor de zwaarste oefeningen. Alles gaat
Chippendale zeer makkelijk af, waarbij zijn super mentaliteit en super instelling uitzonderlijk
is
• Geprezen om zijn goede KWPN veulenrapport: “Veulens met een bergopwaartse
beweging en goede zelfhouding

HAEDEN (vm. Haarlem)
WK Ermelo + PAVO finale 6 jr.

Vader van
• Giovanni: KWPN verrichtingstopper 2014
• Crosby: NRPS verrichtingstopper 2015 en KWPN goedgekeurd in 2019
• Gigolo: “Prinsenstad” jonge paarden kampioen 2014
• Dochters die opvallend hoog scoren op keuringen, de IBOP en de EPTM testen
Meest opvallende nakomelingen 2019
• Giovanni (mv.Scandic) succesvol Lichte Tour, Grand Prix afgericht
• Haeden (mv.Haarlem) 4e plaats Pavo Cup en deelnemer WK jonge paarden
• Crosby (mv.Flemmingh) Internationaal LT en KWPN goedgekeurd in 2019, Grand Prix
afgericht
• Imagine (mv.Jazz) Spaans Kampioen 5-jarige dressuurpaarden
• Hailey TH (mv.Lancelot) Brabants Kampioen 4- tm 7-jarige merries
• Happiness (mv.Havidoff) Equine Elite topper €130.000,-

WFFS: Vrij

CROSBY (vm. Flemmingh)
Internationaal Lichte Tour

Dekgeld € 1.000,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 750,- bij dracht).
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LORD LEATHERDALE 1,71 m - d.bruin - 2003 - KWPN, Westf, Old, Han, Swe, SF

v.Lord Loxley x Ferragamo x Anmarsch
“Vernieuwend, modern, elegantie, en topgetalenteerd”
Lord Leatherdale verbindt al het goede uit de beste foklijnen van Westfalen en voert
daarmee een voor het KWPN begeerde en vernieuwende “vrije” bloedopbouw. Lord
Leatherdale is “Zware Tour” gestart. Zijn vader is de Westfaalse stempelhengst Lord Loxley,
die in zijn jonge jaren het Bundeschampionat op zijn naam wist te schrijven en inmiddels
Grand Prix gestart is. Moeder, de bloedmooie zwarte Fairless P, voert het bloed van de sterk
verervende Ferragamo en Anmarsch (v.Angelo xx).

DOLMAN
(Grand Prix)

Lord Leatherdale is de vader van o.a.
• Chippendale: Opkomende tophengst, met opvallend veel goed presterende
nakomelingen, en zelf internationaal presterend.
• Everdale: KWPN verrichtingskampioen dressuur 2012. Pavo cup winnaar 2013.
Winnaar KWPN afstammelingen onderzoek nieuwe stijl. Grand Prix stempelhengst.
• Fairytale: KWPN Voorjaarsverrichtingskampioen dressuur 2013.
• Glamourdale: Kampioen KWPN dressuurhengsten ‘s-Hertogenbosch 2014.
Reserve voorjaarsverrichtingskampioen 2014 en FEI Wereld Kampioen 7-jarige
dressuurpaarden.
• Talloze toppresterende IBOP merries.
• Talloze kinderen in de sport, waarvan inmiddels een behoorlijk aantal op het hoogste
niveau zoals o.a. Cavendish, Chevalier O, Dolman, Dutch Dandy DJ, Dilona, Don
Diego, Dashy Boy, Dolcevendy, Davidoff vh Trichelhof, Everdale, Evita, Endyrava, River
Rise Escarla, For your eyes only, Graaf Leatherdale, Glamourdale etc.
Meest opvallende nakomelingen 2019
• Jaguar (mv.Negro) 2e plaats vd Sande Cup 4-jarigen, winnaar Oosteind jonge
paarden, verkocht naar C.Hester/Ch.Dujardin.
• King Leatherdale (mv.Ronaldo) Winnaar Pluvinel Young Horse Cup
• Everdale (mv.Negro) Wereldbeker debuut London bijna 83%
• Glamourdale (mv.Negro) Winnaar internationale Prix st. Georges Aken 2019
• Dollman (mv.TCN Partout) Internationaal Grand Prix met Jordy Domingo,ESP
• River Rise Escarla (mv.Ferro) Brits Kampioen Lichte Tour met Charlotte Dujardin
• Jambo C (mv.Ferro) Topscore Pavo Cup Noord-Holland 87 punten
• Kolomba D’Echallens (mv.Gribaldi) Reserve Kampioen 3-jarige merries, Frankrijk
• Little Rock de Hus (mv.Sandro Hit) Reserve Kampioen 3-jarige ruinen, Frankrijk
• Lord Europe (mv.Boston) Premie hengst en Prijstopper €800.000,- in Hannover
• Endyrava (mv.Monaco) winnaar Lichte Tour.
• Graaf Leatherdale (mv.Kennedy) internationaal Lichte Tour (Grand Prix klaar)

GRAAF LEATHERDALE
WK 5 jr. 2016

Alleen diepvries | WFFS: Vrij

Dekgeld € 1.250,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 1.000,- bij dracht).
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INVERNESS

1,71 m - bruin - 2013 - KWPN

v.Everdale x Johnson x Variant x Uniform x Galopin
“Complete zoon van Everdale uit een top sportstam”
Afstamming
Everdale, de vader van Inverness, (Pavo Cup-winnaar en inmiddels succesvol Grand Prix
paard) is geboren uit de succescombinatie Lord Leatherdale x Negro. Negro is de vader
van het beste dressuurpaard ter wereld: Valegro van Charlotte Dujardin. De moedersvader
van Inverness is Johnson, die onder Hans Peter Minderhoud individueel negende werd
tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De moederlijn van Inverness heeft heel
veel sportpaarden gegeven. Zo is Cyraniek de halfzus van het Zware Tour-paard Niniek
STV (v.Jazz) en heeft hun moeder Faniek STV (v.Variant) nog enkele Z-dressuurpaarden
gegeven en is zij de grootmoeder van het internationale Inter-I paard Up Seven (v.OO
Seven) en het Lichte Tour-paard Chopard B (v.OO Seven). Faniek STV is de volle zus van
het internationale Grand Prix-paard Hermes 89 en een halfzus van het Zware Tourpaard
Amadeus (v.United), hun moeder Boniek STV (v.Uniform) staat daarnaast aan de basis van
diverse Z-dressuurpaarden. KWPN-hengst Junior STV (v.Uniform), Grand Prix onder Anky
van Grunsven, heeft zijn oorsprong eveneens in deze lijn.
Onderzoekrapport
Inverness is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft
veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is zuiver en goed van
ruimte. De draf is actief, iets rollend in het voorbeen en heeft een goede afdruk en ruimte.
De hengst kan in draf goed schakelen en neemt in de verruimingen veel zweefmoment. De
galop is zeer krachtig, bergop met zeer veel ruimte en gedragenheid. Inverness beweegt
met een goede houding, een goede balans en veel souplesse. Als dressuurpaard heeft
Inverness veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies
Iverness kan de afdruk in beweging en de galoppade verbeteren en het vermogen tot
sluiten/verzamelen.

WFFS: Vrij

Dekgeld € 800,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 550,- bij dracht).
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LEWIS

1.70 m - zwartbruin - 2016 - KWPN

v. Kastel’s Grand Galaxy Win x Uphill x Cabochon x Balzflug x Ulft
“Opvallende zoon van Grand Galaxy Win”
Eén van de smaakmakers van de Stallion Show 2019 was Apache-zoon Grand Galaxy
Win. Hij toonde zonen met mooie lang gelijnde modellen en krachtige bewegingen. Maar
liefst 4 zonen konden worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Waaronder
Lewis uit de keur sport-(dres) merrie Amber, die de verwachtingen na haar uitstekende
IBOP resultaat van 83,5 punt in de sport heeft waargemaakt op Lichte Tour-niveau. Haar
volle broer Bandiet is eveneens Lichte Tour geklasseerd. Uit overgrootmoeder Nicolet, keur
preferent prestatie (v.Balzflug) zijn onder meer de Z2 dressuurmerrie Dicolet (v.Uphill) keur
sport-(dres) en de aangewezen Lichte Tour ruin Sir Jazz (v.Jazz) geboren. Nicolet is een
halfzus van de twee Grand Prix Jazz-zonen Oleander en Premier, die met Aat van Essen
succesvol heeft gepresteerd, en van sterruin Twister (v.Cabochon) die de klasse ZZ Zwaar
heeft bereikt.
KWPN Onderzoekrapport
Lewis is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft
een goede bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is actief, zuiver,
heeft een goede overstap. De draf is goed van ruimte met een actief achterbeen dat goed
te bewerken is. De galop heeft een krachtige afdruk, is goed van ruimte en is gedragen.
Lewis beweegt met een goede beentechniek en een goede houding en balans. Als
dressuurpaard heeft Lewis veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
KWPN Stalgedrag
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies
Lewis kan beentechniek en bewerkbaarheid aan de dressuurpaardenfokkerij toevoegen.

Dekgeld € 800,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 550,- bij dracht).
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DIEPVRIES
DÏEGO

1,70 m - zwart - 2008 - KWPN

v.Negro x Don Gregory x Rubinstein x Matador x Carajan

“Een zeer complete zoon van topvererver Negro”
Diëgo is een modern, compleet dressuurpaard met een sterke rug. Hij
combineert drie goede basisgangen met een zeer goede mechaniek en
een zeer goede mentaliteit. Alles wijst erop dat Diëgo op termijn gaat
meedoen op het allerhoogste niveau. Diëgo heeft in alles veel van zijn
beroemde vader, de preferente topvererver Negro. Diëgo doorliep in
2011 een zeer goede verrichting, in 2012 werd hij Reserve Kampioen in
de PAVO-Cup finale. Inmiddels heeft Diëgo succesvol zijn Grand Prix
debuut gemaakt met een score van bijna 70%. Diëgo toont zeer veel
aanleg voor het zware werk. Zijn nakomelingen vallen onder het zadel
op door hun super instelling, bewerkbaarheid en 3 goede gangen. Zijn
eerste jaargang loopt inmiddels op Z2/ZZ-L niveau. Opvallend is oa; Don
Joe (vm Lord Leatherdale). Don Joe presteerde zeer goed in de Pavo
Cup en Hengstencompetitie, en is KWPN aangewezen en NRPS gekeurd.
Momenteel wordt deze getalenteerde Don Joe klaargemaakt voor de
Lichte Tour.
Alleen diepvries | WFFS: Vrij

Dekgeld € 1.250,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 1.000,- bij dracht).

NESPRESSO 1,70 m - d.bruin - 2009 - NRPS, KWPN aangew.
v. Negro x Tenerife x Flemmingh

“Een ruwe diamant”
Nespresso is een “copy” van Negro in zijn jonge jaren. Net als zijn vader
Negro, is deze ongekend getalenteerde Nespresso, helemaal in zijn element
bij de allermoeilijkste oefeningen. Alles wijst er op dat Nespresso zich gaat
ontwikkelen tot een echte “Grand Prix machine” met zijn 5 extreem goede
basisgangen: stap, draf, galop, piaffe en passage, en zijn uitzonderlijke
mentaliteit en instelling.
Zeer interessant is het feit dat Nespresso via Negro (1 x) en via zijn
moederlijn (2 x), 3 x is ingeteeld op de absolute Holsteinse topvererver
Farn. Nespresso is in 2014 voor het eerst ingezet in dekdienst.
Nespresso: “What Else”.
Meest opvallende nakomelingen 2018
• Primo-V (mv.Lord of Loxley) Prijstopper Van Olst Sales.
• Kalista (mv.Ronaldo) Nationaal Kampioene NRPS.
Alleen diepvries | WFFS: Vrij

Dekgeld € 1.250,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 1.000,- bij dracht).

CROSBY

1,68 m - zwart - 2011 - NRPS, KWPN

v. Chippendale x Flemmingh x Ferro x President x Hyperion

“Opvallende zoon van Chippendale”

Crosby is de zeer getalenteerde NRPS verrichtingskampioen 2015,
waarbij de jury opmerkte: “Paard van de toekomst”. De zwartbruine
Chippendale zoon is ook KWPN goedgekeurd. Hij beschikt over een
modern exterieur, super stap, draf en galop, en een fantastische mentaliteit
en instelling. Crosby is gefokt uit een zeer goede moederlijn, die reeds
veel sport voortbracht. Overgrootmoeder Wendelien heeft zelf ook
super gepresteerd. Vader Chippendale is een product van de inmiddels
”klassieke” combinatie Lord Leatherdale x Negro. Chippendale maakt
steeds meer naam als vader van opvallende sportpaarden, maar ook op
de keuringen staan zijn nakomelingen vaak hooggeplaatst.
In de zomer van 2018 debuteerde Crosby internationaal als 7-jarige in
de Lichte Tour. Inmiddels beheerst Crosby spelenderwijs de zwaarste
oefeningen als piaffe en passage. Crosby heeft veel aanleg, en lijkt alles in
huis te hebben om een heel goed Grand Prix paard te worden.

Alleen diepvries | WFFS: Vrij

Dekgeld € 1.250,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 1.000,- bij dracht).
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DIEPVRIES
INCLUSIVE 1,69 m - bruin - 2013 - KWPN, NRPS, Old.
v.Everdale x Uptown x Jazz x Wisconsin x Ramiro x Erdball XX

“Een zeer complete en top getalenteerde ruwe diamant”
Inclusive is één van de absolute KWPN verrichtingstoppers 2016. Inclusive
is bijzonder compleet. De jonge hengst beschikt over een geweldig model,
waarbij zijn sterke verbindingen, goede rug, correctheid, uitstraling en rijke
voorhand opvallend zijn. Inclusive is daarnaast een extreem getalenteerd
dressuurpaard, met een super karakter, veel “go”, veel balans, veel mechaniek
en veel bereidheid tot werken.
KWPN Afstammelingenrapportage
Inclusive toonde een collectie zeer goed ontwikkelde veulens. Ze staan
goed in het type van het dressuurpaard en beschikken over veel uitstraling
en een zeer sprekend hoofd. De veulens staan goed in het rechthoeksmodel
en zijn hoogbenig. De gepresenteerde veulens waren uniform en allen goed
ontwikkeld en langgelijnd. De stap heeft een goede ruimte. In draf zijn de
veulens lichtvoetig en hebben ze een goede ruimte, kracht en balans. In galop
tonen de veulens souplesse, kracht en balans.
Eigen prestaties
Inclusive heeft goed gepresteerd in de Pavo-Cup en Hengstencompetities.
Hij is in 2018 en in 2019 voor Engeland uitgezonden naar het WK jonge
dressuurpaarden in Ermelo. Inclusive is Lichte Tour klaar en won zijn ZZ zwaar
debuut.
Alleen diepvries | WFFS: Drager

Dekgeld € 1.250,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 1.000,- bij dracht).

GIOVANNI

1,70 m - donkere vos - 2011 - KWPN, Old.

v.Chippendale x Scandic x Negro x Romancier x Pericles XX

“De bijzonder getalenteerde KWPN verrichtingstopper 2014”
Giovanni is een zoon uit de eerste jaargang van Chippendale (Lord
Leatherdale x Negro). Moeder Zarava is een elite sport (dr) merrie van het
Olympische dressuurpaard en KWPN-hengst Scandic. Zelf liep Zarava
nadat ze een heel goede merrietest had gelopen Lichte Tour. Grootmoeder
Tarava liep ZZL. Deze elite en sport (dr) merrie is een dochter van Negro
en bracht van Don Picardi een Z1 paard. Overgrootmoeder Nendyrava (v.
Romancier) is eveneens Licht Tour en voert de predikaten elite, preferent,
prestatie en sport (dr). Ook in de fokkerij weet deze merrie te overtuigen met
nakomelingen van Negro (2x) en Monaco die resp. ZZL, ZZZ en Z2 lopen.
Eigen Prestaties
Giovanni heeft zeer goed gepresteerd in de PAVO Cup en
Hengstencompetitie. In de zomer van 2018 debuteerde hij als 7-jarige in de
Lichte Tour met hoge scores. Hij werd uitgezonden naar het WK voor jonge
dressuurpaarden waar hij een prachtige vijfde plaats in de finale behaalde.
WFFS: Vrij

Dekgeld € 1.250,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 1.000,- bij dracht).

FAIRYTALE

1,73 m - zwart - 2010 - KWPN, Old.

v. Lord Leatherdale x Negro x Don Gregory x Rubinstein x Matador

“De KWPN verrichtingskampioen dressuur 2013”
Fairytale, winnaar van het KWPN verrichtingsonderzoek voorjaar 2013, is
een zoon van Lord Leatherdale. Moeder Aïda is een dochter van Negro,
vader van tweevoudig Olympisch goud winnaar Valegro. Negro is preferent
verklaart en komt met deze titel in het exclusieve en unieke rijtje
der ‘allergrootsten’.
Meest opvallende nakomelingen 2018
• Meerdere opvallend scorende paarden bij stamboekopnames.
• Jannes S (mv.Dressage Royal) winnaar Subli Cup Exloo 85,6 punten.
• Jeffreydale (mv.Metall) winnaar Pavo Cup Rotterdam 84 punten.
• Kenzie D (mv.Voice) winnaar Young Horse Dressage Talents Oosteind.

Alleen diepvries | WFFS: Vrij

Dekgeld € 1.250,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 1.000,- bij dracht).
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DIEPVRIES
ZUCCHERO

1,70 m - zwart - 2004 - KWPN

v. Depardieu x Caprimond x Argentan x Wicht

“Zwarte parel uit de Hannoveraanse fokkerij”

Zucchero is gezegend met een prachtig silhouet, en beschikt over
maat, formaat en een machtige uitstraling. Met zijn mooie en “vrije”
Hannoveraanse bloedopbouw kan Zucchero in de Nederlandse
dressuurpaardenfokkerij voor de nodige bloedspreiding zorgen.
Vader Depardieu (v. de Niro – Donnerhall) geniet in Duitsland grote
bekendheid als topleverancier van gekeurde hengsten, super merrie
materiaal, waardevolle veilingpaarden en topdressuurpaarden. Moeder
“Championess” (zwart 1.70m) heeft een zeer goed KWPN moederrapport.
Zucchero zelf heeft Licht Tour gelopen. Zijn zoon Dark Legend
(vm Tango) heeft in 2018 het Europese U25 kampioenschap gewonnen
onder Charlotte Fry. Zijn zoon Ekitoff (vm Negro) is het toekomstig talent
van de Britse Olympiade ruiter Carl Hester. Verder presteren de paarden
D’Angelo (vm Sandro Hit) en Dolores van de Kwikaard (vm Royal
Diamond) succesvol op Lichte Tour niveau.

Alleen diepvries | WFFS: Vrij

Dekgeld € 1.250,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 1.000,- bij dracht).

DON RUTO

1,68 m - zwart - 2000 - NRPS, DV

v.Don Gregory x Rubinstein I x Matador

“Een foktechnisch hoogstandje”
Don Ruto is een zoon van de felbegeerde Don Gregory , gefokt uit de
wonderschone Rubinstein-dochter Ballerina I, een merrie die haar naam
alle eer aandoet. Ze is gezegend met een fraai model, geweldige
bewegingen en met een opvallend sterk achterbeengebruik.
Ballerina I is ook foktechnisch zeer interessant, met als grootmoeder de
merrie Blitzrot. Blitzrot kennen we ook als grootmoeder van de allergrootste
en meest bekende dressuurpaardenverervers ooit, de hengst Doruto.
Inmiddels staat Don Ruto hoog op de dressuurrankings als vader van
internationale paarden zoals Don Joe (mv.Negro), Don Jeroen (mv.Negro),
Zidhane (mv.Negro) met Anne van Olst en Nip Tuck (mv.Animo).

Alleen diepvries | WFFS: Vrij

Dekgeld € 1.250,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 1.000,- bij dracht).

FIREBALL

1,70 m - donkerbruin - 2013 - NRPS

v. Fürstenball x San Remo x Negro x Pericles XX x Amor

“Zeer sterke, atletische en aansprekende zoon van Fürstenball”
Fireball is een zeer sterke, atletische en aansprekende zoon van de Duitse
topvererver Fürstenball.Fireball is foktechnisch zeer interessant en brengt
in Nederland wat vrije bloedopbouw via vader Fürstenball (ingeteeld op
Donnerhall v. Furst Heinrich x Donnerhall x Classiker) en de elite dochter
van de Hannoveraanse San Remo (v. Wolkentanz x Volturno) waarbij
overgrootvader Negro ervoor zorgt dat er aan kracht en power niet hoeft
worden ingeleverd. Fireball komt uit een zeer veelzijdige stam die van
nature werklust doorgeeft en die naast succesvolle (inter)nationale
(Grand Prix) dressuurpaarden en (inter)nationale (Grand Prix)
springpaarden, ook succesvolle eventingpaarden heeft voortgebracht.
Fireball heeft met bijzonder hoge punten het verrichtingsexamen van
het NRPS afgerond. Hij ontving voor de Stap, Draf en Galop een 8,5 en
voor Karakter/Werklust, Algemene Indruk, Dressuurproef en aanleg als
Dressuurpaard een 9.
Alleen diepvries | WFFS: Vrij

Dekgeld € 1.250,- excl. BTW (€ 250,- vaste kosten + € 1.000,- bij dracht).
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SPRINGHENGSTEN
AIR KING

CAVOIRO-H

v.Air Jordan x Contendro I x Heartbreaker

v. Casallco x Calido x Corofino O

Dekgeld € 950,- excl. BTW
(€ 250,- vaste kosten + € 700,- bij dracht).

Dekgeld € 950,- excl. BTW
(€ 250,- vaste kosten + € 700,- bij dracht).

WFFS: Vrij

WFFS: Vrij

ARMISON

KRUNCH DE BREVE

v. Armitage x Cicero Z x Skippy II

Paladin des Ifs x Grand Veneur x Barigoule X

Dekgeld € 1100,- excl. BTW
(€ 250,- vaste kosten + € 850,- bij dracht).

Dekgeld € 1.250,- excl. BTW
(€ 250,- vaste kosten + € 1.000,- bij dracht).

WFFS: Drager

Alleen diepvries | WFFS: Niet getest

CHARTHAGO BLUE

ANDIAMO

v. Chaccato x Carthago Z x Mr. Blue

v. Animo x Garitchou X x Nithard X

Dekgeld € 950,- excl. BTW
(€ 250,- vaste kosten + € 700,- bij dracht).

Dekgeld € 1.250,- excl. BTW
(€ 250,- vaste kosten + € 1.000,- bij dracht).

WFFS: Vrij

Alleen diepvries | WFFS: Niet getest
– 17 –

INFORMATIE
Bestellingen sperma bij voorkeur één dag tevoren of op de dag van inseminatie
tussen 8.00 en 9.00 uur. U kunt sperma bestellingen doorgeven op het
bestelformulier op de website: vanolsthorses.com of telefonisch (+31 162 4293 60)
Merrie opvang/stalling: Evelien 06 1296 3636

PARTNERS
Zuchthof Klatte

info@klatte.de

tel: +49 (0) 4472 9475 10

			

www.klatte.de

Anawet Sp. Z o.o.

anna.pinkowska@googlemail.pl tel: +48 (0) 7283 41120			

www.anawet.pl

Euro Hingste Saed

euro-hingste-saed@mail.dk

tel: +45 (0) 4011 9262			

www.euro-hingste-saed.dk

C.R.E.D.

credetalons@gmail.com

tel: +33 (0) 2316 17319			

www.cred-etalon-dressage.com

Hilltop Farm

brittany@hilltopfarminc.com

tel: +1

www.hilltopfarminc.com

ArtDressage

info@artdressage.cz

tel: +42 (0) 731 844 454 			

Nieuw-Zeeland

info@equibreed.co.nz

tel: +34 (0) 787 018 45			 www.equibreed.co.nz

Stockholm Semination

info@stockholmsemin.com

tel.:+46 (0) 707 480 988 / 707 527 760 www.stockholmsemin.com

Brancaleone Team

brancaleoneteam@gmail.com tel: +34 6962 82694			

www.brancaleoneteam.com

Euro Stallions

info@eurostallions.ie

www.eurostallions.ie

(0) 4106 5898 98			

tel: +353 8607 46345			

www.artdressage.com

DATA OM TE NOTEREN
• 20 maart
		

Hengstenshow Exloo
(in samenwerking met Tewis en Klatte)

Aanvang 19.30 uur

• 10 april

Hengstenshow Den Hout

Aanvang 19:30 uur

• 18 april

Hengstenshow Zuchthof Klatte Lasstrup (DE)

GYNAECOLOGIE
Op ons bedrijf in Den Hout en bij de kliniek van Dier-N-Artsen in Oosteind worden
op grote schaal merries begeleid voor inseminatie met vers- of diepvriessperma.
Daarnaast wordt er al meerdere jaren op grote schaal ET (Embryo Transplantatie)
toegepast. Jaarlijks worden er rond de 100 ET-spoelingen gedaan. Het
drachtigheidspercentage van de draagmerries bedraagt rond de 80%. Deze
service bieden wij ook aan voor externe klanten. Het is mogelijk om bij ons gebruik
te maken van een selecte groep draagmerries, daarnaast is er de gelegenheid om
een eigen draagmoeder aan te bieden voor implantatie van het embryo. Nieuw dit
jaar is het aanbieden van OPU (Ovum Pick Up), de ICSI (Intra Cytoplasmatische
Sperma Injectie) vindt elders plaats. Al deze gynaecologisch werkzaamheden
worden uitgevoerd door het team van Dier-N-Artsen in Oosteind onder leiding van
drs. Rijk-Jan Pleijter.

Oosteind | Tel.: 0162 - 748062 | www.diernartsen.nl
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CONDITIES 2020 (vers en diepvries)
De onderstaande hengsten hebben wij in 2020 ter beschikking via vers- en diepvriessperma:
(Inter) nationaal EU - Vers
Hengst +

Vaste kosten

(Inter) nationaal EU - Diepvries
+ bij dracht

Totaal

Hengst

Vaste kosten

+ bij dracht

Totaal

Chippendale EU

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Everdale EU

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Fairytale EU

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

George Clooney
EU

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Inclusive EU

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Jayson EU

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Negro

€

250,-

€ 1.250,-

€ 1.500,-

Glamourdale

€

250,-

€ 1.250,-

€ 1.500,-

Kjento

€

250,-

€

950,-

€ 1.200,-

Nationaal – Vers
Hengst +

Vaste kosten

+ bij dracht

Totaal

Everdale

€

250,-

€

950,-

€ 1.200,-

Chippendale

€

250,-

€

750,-

€ 1.000,-

Lord
Leatherdale EU

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

George
Clooney

€

250,-

€

750,-

€ 1.000,-

Netto EU

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Jayson

€

250,-

€

750,-

€ 1.000,-

Lantanas

€

250,-

€

750,-

€ 1.000,-

Hengst

Vaste kosten

+ bij dracht

Totaal

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Nationaal Diepvries

Inverness

€

250,-

€

550,-

€

800,-

Crosby

Lewis

€

250,-

€

550,-

€

800,-

Dïego

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Don Joe

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Don Ruto

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

(Inter) nationaal EU – Vers Springpaarden
Hengst +

Vaste kosten

+ bij dracht

Totaal

Fireball

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Armison

€

250,-

€

850,-

€ 1.100,-

Giovanni

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Air King

€

250,-

€

700,-

€

950,-

Nespresso

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Cavoiro-H

€

250,-

€

700,-

€

950,-

Charthago Blue

€

250,-

€

700,-

€

950,-

Nationaal Diepvries Springpaarden
Hengst +

Vaste kosten

+ bij dracht

Totaal

• Sperma dient bij voorkeur één dag tevoren besteld te worden of uiterlijk
tussen 8.00 en 9.00 op de dag van inseminatie.

Animo

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

• Verzendkosten en eventuele NVWA certificaten worden per verzending aan de
merriehouder doorberekend.

Andiamo

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

Krunch de Breve

€

250,-

€ 1.000,-

€ 1.250,-

• Aan huis KI met sperma van hengsten komende van een collega hengstenstation,
doen wij alleen op aanvraag.
• Alle dekgelden zijn exclusief BTW, verzendkosten en afdrachten.

• Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2020.

• Na de eerste dekking volgt de vaste kosten rekening (€ 250,- excl. BTW)

• Bij diepvriessperma per dosis geldt: sperma af den Hout, betaling bij afhalen.

• Zonder gustmelding/-verklaring, volgt ± 7 weken na eerste dekking, de “dekgeld”
rekening.

• Diepvries:

• Blijkt uw merrie achteraf toch niet dragend, dan crediteren wij, na ontvangst van
een gustverklaring (tot 1-10-2020), de tweede “dekgeld” rekening. Nadien zijn wij
genoodzaakt het volledige dekgeld in rekening te brengen.
• Gaarne bij de eerste dekking een kopie van het stamboekpapier, het
levensnummer van uw merrie en uw eigen gegevens (adres etc.) overleggen.
• Op ons bedrijf te Den Hout kunt u genieten van goede gespecialiseerde
veterinaire begeleiding o.l.v. drs. Rijk-Jan Pleijter, DierNartsen te Oosteind (tel.:
0162-748062) www.diernartsen.nl.
• De visites van de dierenarts op ons bedrijf, plus het insemineren met vers sperma
zijn bij het dekgeld inbegrepen.
• Veterinaire handelingen zijn voor rekening van de merriehouder en worden door
de dierenarts rechtstreeks aan de merriehouder gefactureerd.

o Kosten voor veterinaire begeleiding van diepvriessperma zijn: € 117,50
(maximaal 3 cycli) (excl. BTW) per cyclus. Dit tarief omvat follikelcontrole
(m.b.v. scannen), insemineren en drachtigheidscontrole. Dit tarief is exclusief
medicijnen en extra (niet standaard) handelingen, zoals bijvoorbeeld flushen,
dichtzetten en slijmmonster nemen.
o Het is evt. mogelijk om op voorhand per merrie, één vast “all-in”tarief af
te spreken, geldend voor het seizoen 2020 (€ 235,- excl. BTW) (voor max.
3 cycli). Dit tarief omvat follikelcontole (m.b.v. scannen), insemineren en
drachtigheidscontrole. Dit tarief is exclusief medicijnen en extra (niet standaard)
handelingen, zoals bijvoorbeeld flushen, dichtzetten en slijmmonster nemen.
o Kosten voor diepvriesbegeleiding worden door DierNartsen rechtstreeks
gefactureerd aan de merriehouder.

• Follikelcontrole (m.b.v. scannen) of drachtigheidsonderzoek (m.b.v. scannen) is
€ 17,50 (excl. BTW) per handeling.
• Het is evt. mogelijk om op voorhand per merrie, één vast “all in” tarief af te
spreken (€ 142,50 excl. BTW). Dit tarief bestaat uit alle follikelcontroles (m.b.v.
scannen) en de controle op dracht (m.b.v. scannen) op 16 en 35 dagen.
Medicatie en extra (niet standaard) handelingen zoals bijvoorbeeld flushen,
dichtzetten en slijmmonster nemen worden apart door berekend.

EMBRYO/ICSI

• Op ons bedrijf is ruime stalling aanwezig.
o Kosten merries zonder veulen : € 7,50 per dag (excl. BTW).
o Kosten merries met veulen

o Tenzij anders overlegd, dienen diepvriesdekkingen te geschieden bij ons op het
bedrijf te den Hout onder begeleiding van Drs. Rijk-Jan Pleijter, DierNartsen te
Oosteind (tel.: 0162-748062) www.diernartsen.nl

: € 10,00 per dag (excl. BTW).

• “Van Olst Horses”aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of
letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.
• Paspoort dient bij de merrie aanwezig te zijn.
• Merrie dient ingeënt te zijn tegen influenza.
• Stallingskosten dienen bij afhalen merrie contant te worden voldaan.
• Op ons bedrijf gelden de algemene voorwaarden van de Bond van KWPN
Hengstenhouders, zoals gedeponeerd bij Arrondissementsrechtbank te Utrecht.
• Op zondag kan er tot 11.00 uur sperma of merries afgehaald of gebracht worden,
daarna zijn wij gesloten.
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Het vers/diepvries sperma van onze hengsten (als aangegeven in
deze catalogus) mag niet voor ET of ICSI gebruikt worden, tenzij u een
(schriftelijke) overeenkomst heeft met ons station.
Bij de eerste bestelling doorgeven of het bestelde sperma wordt
gebruikt voor embryo-spoeling of voor ICSI.
Bij geen geslaagde embryo(s)/ICSI, kan er opnieuw sperma besteld
worden voor betreffende merrie.
Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit
geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit
één inseminatie worden gespoeld. (bij meerdere embryo’s korting op
aanvraag).
Merriehouder dient Van Olst Horses vóór 1 oktober 2020 een door
de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht te
bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s/
ICSI’s per merrie.
Indien de transplantatie van het embryo/ ICSI niet is gelukt, geldt dit
overzicht als een gustverklaring (mits vermeld).

WWW.VANOLSTHORSES.COM

Graag tot ziens op:
20 maart

aanvang

19.30

HENGSTENSHOW Van Olst Horses & Reinie Tewis

| Hippisch Centrum Exloo

10 april

aanvang

19.30

HENGSTENSHOW Van Olst Horses

| Den Hout

HENGSTENSHOW Zuchthof Klatte

| Lastrup

18 april

