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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.
info@vanolsthorses.com 

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 2022 te 
mogen presenteren.

Ondanks dat 2021 evenals 2020 werd overheerst door COVID-19, 
kunnen we terugzien op een zeer succesvol jaar 2021.
Ten eerste voltooiden onze jonge hengsten Nacho en Nalegro een 
goede KWPN verrichtingstest, en zijn beiden een welkome aanvulling in 
ons hengstenbestand.
Vervolgens waren er natuurlijk de bijzondere sportieve successen van 
onze hengsten. 
Everdale bewees dat hij nu tot de absolute wereldtop behoort, met 
zijn “bronzen” Olympische medaille en zijn “zilveren” EK medaille. Hij 
was de hoogstgeplaatste hengst op het EK en staat 8ste op de FEI-
wereldranglijst.
Kjento werd in het “hol van de leeuw” te Verden wereldkampioen 
6-jarigen, met een “kippenvel” test in de finale.
Glamourdale maakte zijn internationale “Grand Prix” debuut met 
topscores in o.a. Grote Brogel (kür 83%) en Aken 77% (Grand Prix 
Special).

Ons hengstenaanbod voor 2022:
Voor zowel de “nationale” als de “internationale” (EU) markt stellen wij 
dit seizoen (middels vers sperma) beschikbaar:
De onbetwistbare “Topvererver” Negro, de “Olympische” Everdale, 
wereldkampioen en “Horse of the Year 2020” Glamourdale, 
“Wereldkampioen 2021” Kjento, aanstormend talent en de “genetisch 
extreem interessante” Nalegro, en de actueel “keur” verklaarde 
“topvererver” Bustique (v. Indoctro) die dit seizoen weer terug is op de 
plaats waar zijn fokcarrière begon.  
Daarnaast hebben wij “middels vers sperma” nationaal beschikbaar:
De “Grand Prix” hengst Chippendale, en de jonge aanstormende 
talenten:
Jayson, Lantanas, Lewis, Nacho en Everest.
Buiten de bovengenoemde “vers” beschikbare hengsten, beschikken 
wij over het diepvriessperma van een groot aantal hengsten waarvan u 
in deze folder alle informatie kunt vinden.

Over de opvang van onze gastmerries kunt u op blz. 22 van deze folder 
alle informatie vinden.

Wellicht dat u, na het bestuderen van onze hengstencatalogus 2022 
nog enkele vragen heeft. Aarzel niet en neem gerust contact met ons 
op (info@vanolsthorses.com of 0162-429360).

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

Hoogachtend,

Gertjan van Olst
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NEGRO preferent    1,70 m  -  zwart / black - 1995 - KWPN, DV, Old, Hann, SF, Swe, Westf

v. Ferro Pref x Variant x Gondelier

VALEGRO

NEGRO Preferent 

ELEGANCE

KJENTO

“Pater Familias, bij zijn leven reeds een 
legendarische Topvererver”

De preferente Negro is inmiddels 
wereldwijd bekend door zijn zeer goed 
presterende nafok. Nafok die garant staan 
voor een goed model, kracht en werklust, 
een geweldig achterbeen 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.

Zijn nakomelingen:
• Maken Negro lijstaanvoerder 

Horsetelex Worldranking 2021. 
• 3 paarden OS 2021: Elegance, Fendi T 

en Bufranco. 
• Kjento, Wereldkampioen 6 jarige 

dresuurpaarden, topscore van 96%.
• Zijn kleinkinderen acteren ook op het 

hoogste niveau: Everdale, OS en EK, 
Glamourdale, internationaal Grand Prix 
etc

• Valegro: nog steeds het best 
presterende dressuurpaard ooit.

Belangrijk: Per hengstigheid kan er 
maximaal 2x vers sperma worden verstuurd 
per merrie.

Eu-beschikbaar, FFS: vrij

Dekgeld € 1.500,- excl. BTW 
(€ 300,- vaste kosten + € 1.200,- bij dracht).

“Pater Familias: A living legend”

Negro, awarded Preferent, is known 
worldwide for his very well-performing 
offspring. Offspring that guarantee a good 
model, strength and work ethic, a great hind 
leg and great possibilities for collecting. 
He also inherits a strong topline with good 
connections, which is very necessary in 
today's breeding.

His offspring:
• Makes Negro leader off the Horsetelex 

World Ranking 2021.
• 3 horses at the Olympics 2021: 

Elegance, Fendi T and Bufranco.
• Kjento, World Champion 6 year old 

dressage horses, top score of 96%.
• His grandchildren also act at 

the highest level: Everdale, OS 
and European Championships, 
Glamourdale, international Grand Prix 
etc.

• Valegro: still the best performing 
dressage horse ever.

Important: A maximum of 2x fresh semen 
can be sent per mare per cycle.

Eu available, FFS: free

Stud fee € 1.500,- excl. VAT 
(€ 300,- Service Fee + € 1.200,- When in 
foal).
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EVERDALE         1,73 m -  zwart / black - 2009 - KWPN, Old, Hann, Westf, SF, SWB

v. Lord Leatherdale x Negro x El Corona x Clavecimbel x Farn

KENNDALE (mv. Special D)
beste ruin Pavo Cup 2020 en 2021

INCLUSIVE Zware Tour

JARINA DES VALLEES

“Nr 8 op de FEI Worldranking dressuur, 
Olympisch brons en Europees zilver”

2021 was de definitieve doorbraak van 
Everdale op het allerhoogste niveau in 
de dressuursport. Met zijn deelname aan 
de Olympische Spelen in Tokyo is een 
droom werkelijkheid geworden. Op het 
EK in Hagen was hij de hoogst geplaatste 
hengst. 

Everdale:
• Olympisch teambrons OS Tokyo 2021
• Eerste KWPN hengst na Ferro die een 

Olympische medaille wint
• Team zilver EK Hagen 2021
• Vijfde plek en beste hengst op het EK
• Eerste jaargang breekt door op Lichte 

Tour niveau
• Nu al meer dan 30 paarden uit 

zijn eerste jaargangen Lichte Tour 
geklasseerd

• 3 KWPN gekeurde zonen: Inclusive, 
Inverness en Inspire. Allen Lichte Tour 
geklasseerd

• Jarina des Vallees top tien klassering 
WK jonge dressuurpaarden

• Kenndale beste ruin Pavo Cup 2020 en 
2021

Belangrijk: Per hengstigheid kan er 
maximaal 2x vers sperma worden verstuurd 
per merrie.

Eu-beschikbaar, FFS: drager

Dekgeld € 1.700,- excl. BTW 
(€ 300,- vaste kosten + € 1.400,- bij 
dracht).

“No. 8 in the FEI World Ranking 
Dressage, Olympic Bronze and 
European Silver”

2021 was Everdale's definitive breakthrough 
at the highest level in dressage. With his 
participation in the Olympic Games in Tokyo, 
a dream has come true. Everdale was the 
highest placed stallion at the European 
Championships in Hagen.

Everdale:
• Olympic team bronze OS Tokyo 2021
• First KWPN stallion after Ferro to win an 

Olympic medal
• Silver team medal European 

Championship Hagen 2021
• Fifth place and best stallion at the 

European Championship
• First crop breaks through at Small Tour 

level
• Already more than 30 descendants at 

Small Tour qualified
• 3 KWPN approved sons: Inclusive, 

Inverness and Inspire. They all compete 
at Prix st. Georges level

• Jarina des Vallees top ten classification 
World Championship young dressage 
horses

• Kenndale, highest placed gelding Pavo 
Cup 2021

Important: A maximum of 2x fresh semen 
can be sent per mare per cycle.

Eu available, FFS: carrier

Stud fee € 1.700,- excl. VAT (€ 300,- Service 
Fee + € 1.400,- When in foal).
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LOVERDALE

PROMES (MV JAZZ) 
2020 Van Olst Sales € 29.000,-

KUVASZ RS2

“FEI Wereld Kampioen 7-jarige 
dressuurpaarden 2018, KWPN Paard 
van het Jaar 2020, Grand Prix winnaar”

Het jaar 2021 stond voor Glamourdale 
vooral in het teken van zijn internationale 
Grand Prix debuut. In Hagen, Grote Brogel 
en Aken wist hij zijn persoonlijke records te 
verbreken. In de kür op muziek zelfs naar 
83,235%. In zijn laatste Grand Prix in De 
Peelbergen wist hij zijn PR in de Grand Prix 
aan te scherpen naar 78,153%.

Glamourdale:
• Breekt door op het allerhoogste 

internationale niveau

Zijn nakomelingen:
• Het veulen Worres Nikita, mv Franklin, 

werd verkocht voor € 40.000,-.
• Netina, mv Dreamboy, NMK merrie en 

topscore IBOP van 85,5 punten.
• Kuvasz RS2, mv De Niro, wist onder 

Marieke van der Putten een derde plek 
te behalen in de finale van de Pavo 
Cup.

• Kashmir, mv Vivaldi, ZZ zwaar debuut, 
amazone Jessice Leijser “het beste 
paard wat ze ooit gehad heeft”.

• Kenzo, mv Flemmingh, nieuw 
toekomstpaard Diederik van Silfhout

• Loverdale, mv UB 40, Van Olst Sales 
2019 €210.000,-

Belangrijk: Per hengstigheid kan er 
maximaal 2x vers sperma worden verstuurd 
per merrie

EU-beschikbaar, FFS: Vrij

Dekgeld: €1.700,-  excl. BTW 
(€300,- vaste kosten + €1400,- bij dracht)

“FEI World Champion 7-year-old 
dressage horses 2018, KWPN Horse of 
the Year 2020, Grand Prix winner”

For Glamourdale, the focus in 2021 was his 
international Grand Prix debut. In Hagen, 
Grote Brogel and Aachen he managed to 
break his personal bests. In the freestyle to 
music even 83.235%. In his last Grand Prix 
in De Peelbergen he managed to improve 
his PB in the Grand Prix to 78.153%.

Glamourdale:
• Break through at the highest 

international level

His descendants:
• The foal Worres Nikita, ds Franklin, was 

sold for € 40.000,-.
• Netina, ds Dreamboy, invited for the 

NMK, top score in the IBOP of 85.5 
points.

• Kuvasz RS2, ds De Niro, managed to 
achieve a third place in the final of the 
Pavo Cup ridden by Marieke van der 
Putten.

• Kashmir, ds Vivaldi, ZZ zwaar debut, 
rider Jessice Leijser “the best horse 
she's ever had”.

• Kenzo, ds Flemmingh, new future horse 
Diederik van Silfhout.

• Loverdale, ds UB 40, Van Olst Sales 
2019 €210.000,-

Important: A maximum of 2 x fresh semen 
can be sent per mare per cycle

EU available, FFS: Free

Stud fee: €1.700,- excl. VAT 
(€300,- Service Fee + €1.400,- When in foal) 

GLAMOURDALE  1,70 m – Zwart / Black - 2011 - KWPN, Old, Hann, Westf, SF

v. Lord Leatherdale x Negro x Ahorn x Ulft
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PAISIBLE MV KRACK C 
€51.000,- Veulenveiling Borculo 

2020

KJENTO 1,72 m - zwart / black - 2015 - KWPN, Old, Westf, Hann. S.F.

“Wereldkampioen 6 jarige 
dressuurpaarden 2021”

Kjento, de zwarte geweldenaar die veel 
aan zijn vader Negro doet denken, heeft 
al een indrukwekkend palmaras. Maar 
in 2021 was er één doel: Het WK voor 
jonge dressuurpaarden in Verden. Kjento 
kwam, Kjento zag en Kjento won! Met 
een absolute topscore van 96% wist hij de 
concurrentie achter zich te laten. De jury 
had alleen lovende woorden voor deze 
parel en kon het kort samenvatten: “Wow”.

• Een toptalent uit kampioenen familie
• Winnaar hengstenpresentatie KWPN 

Stallionshow 2021 90 punten
• 5 x de ultieme 10 op het WK dressuur
• Diverse veulens verkocht voor absolute 

topprijzen op diverse veilingen 
wereldwijd

• Racoon mv Governor 4e plaats NVK 
2021

Belangrijk: Per hengstigheid kan er 
maximaal 2x vers sperma worden verstuurd 
per merrie.

Eu-beschikbaar, FFS: vrij 

Dekgeld € 1.700,- excl. BTW 
(€ 300,- vaste kosten + € 1.400,- bij 
dracht).

“World champion 6 year old dressage 
horses 2021”

Kjento, the black pearl who reminds a lot of 
his father Negro, already has an impressive 
palmaras. In 2021 there was one goal: the 
World Championships for young dressage 
horses in Verden. Kjento came, Kjento saw 
and Kjento won! With an absolute top score 
of 96%, he was the undisputed champion. 
The judges had only praise for this pearl and 
could summarize it briefly: “Wow”.

• A top talent out of a champion family
• Winning stallion presentation KWPN 

Stallionshow 2021 90 points
• 5 x the ultimate 10 at the World 

Dressage Championship
• Several foals sold for absolute top 

prices at various auctions worldwide
• Racoon ds Governor 4th place National 

KWPN foal show

Important: A maximum of 2x fresh semen 
can be sent per mare per cycle.

Eu available, FFS: free

Stud fee €1.700,- excl. VAT 
(€300,- Service Fee + €1.400,- When in 
foal).

v.Negro x Jazz x Juventus x Rubinstein I x Doruto x Heidelberg x Amor
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VALEGRO

NALEGRO 1,70 m - zwart / black - 2017 - KWPN

“Olympische genen in combinatie met 
ongelimiteerd talent”

Nalegro, recent goedgekeurd bij het 
KWPN met indrukwekkende punten en 
dito toelichting. Zijn vader is de preferente 
Painted Black die op het allerhoogste 
Olympische niveau actief was in de sport. 
Zijn moeder is niemand minder dan de 
volle zus van het meest succesvolle 
dressuurpaard aller tijden: Valegro!

• 85,5 punten in de verrichting met oa 
een 9 voor de galop

• Citaat KWPN: Nalegro is een eerlijke 
en ijverige hengst met een zeer goede 
instelling. De hengst heeft zeer veel 
bereidheid tot werken en laat zich goed 
bewerken. De stap is goed van takt en 
ruimte, heeft een zeer goede activiteit 
en is krachtig. In draf heeft de hengst 
zeer veel afdruk, een goede ruimte 
en zeer goed actief ondertredend 
achterbeen dat goed tot dragen komt. 
De galop is zeer krachtig, met veel 
sprong, afdruk en een goede ruimte. 
Nalegro toont schakelvermogen en laat 
bij momenten zien aanleg te hebben 
om te sluiten. Als dressuurpaard heeft 
Nalegro zeer veel aanleg en geeft zijn 
ruiter een zeer goed gevoel.

• Nalegro kan looplust 
verbeteren en afdruk en het 
schakelvermogen toevoegen aan de 
dressuurpaardenfokkerij.

Belangrijk: Per hengstigheid kan er 
maximaal 2x vers sperma worden verstuurd 
per merrie.

Eu-beschikbaar, FFS: vrij 

Dekgeld € 1.200,- excl. BTW 
(€ 300,- vaste kosten + € 900,- bij dracht).

“Olympic genes combined with 
unlimited talent”

Nalegro, recently approved by the KWPN 
with impressive points and with great 
comments from the judges. His sire is the 
preferent awarded Painted Black who was 
active in the sport at the highest Olympic 
level. His dam is none other than the full 
sister of the most successful dressage 
horse of all time: Valegro!

• 85.5 points in the performance test 
including a 9 for the canter

• Nalegro is an honest and diligent 
stallion with a very good attitude. The 
stallion is very willing to work. The walk 
has good tact and scope, has very 
good activity and is powerful. In trot the 
stallion has a lot of impulsion, good 
scope and a very active hind leg that 
carries well. The canter is very powerful, 
with a lot of jump, impulsion and good 
scope. Nalegro at times shows that he 
has the ability to collect. As a dressage 
horse, Nalegro has a lot of talent and 
gives his rider a very good feeling.

• Nalegro can improve forwardness and 
add impulsion and ability to collect to 
dressage horse breeding.

Important: A maximum of 2x fresh semen 
can be sent per mare per cycle. 

Eu available, FFS: free

Stud fee € 1.200,- excl. VAT 
(€ 300,- Service Fee + € 900,- When in foal).

v. Painted Black x Negro x Gershwin x Heidelberg 
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PEARL B
2020 Van Olst Sales € 18.000,-

JAYSON

“Gefokt uit 2 preferente topverervers 
die het beiden bewezen hebben in de 
grote ring en beide de titel Horse of the 
Year mogen dragen”

Jayson is gefokt uit één van de beste 
dressuurstammen van Nederland. In 2021 
is Jayson verder getraind richting lichte 
tour niveau wat hij bijzonder goed oppakt. 
De verzameling in draf en galop is een 
opvallende kwaliteit van deze hengst.

• Winnaar NRPS verrichting 2017/2018
• Ingeschreven KWPN 84,5 punten
• 6 plaats finale Pavo Cup als 4 jarige
• In 2020 gekwalificeerd voor het WK 

jonge dressuurpaarden
• Lovende afstammelingenrapportage 

waarbij de veulens beschikken over 
lengte en drie goede basisgangen

• Topprijzen worden betaald voor zijn 
veulens op verschillende veilingen

FFS: Vrij

Dekgeld €1.000,- excl. BTW 
(€ 300,- vaste kosten + € 700,- bij dracht)

“Bred out of 2 (preferent) top 
progenitors who have both proven 
themselves in the big ring and can both 
carry the title Horse of the Year”

The dam line off Jayson is one of the best 
dam lines in dressage in the Netherlands. In 
2021 we took the time to develop him to Prix 
st. Georges level, which he is picking up 
very well. The collection in trot and canter is 
an outstanding quality of this stallion.

• Winner NRPS performance test 
2017/2018

• Approved KWPN 84.5 points
• 6th place final Pavo Cup as a 4 year old
• Qualified in 2020 for the World 

Championships for young dressage 
horses

• Outstanding KWPN foal report “the 
foals have length and three good basic 
gaits”

• Top prices are paid for his foals at 
several auctions

FFS: Free

Stud fee € 1.000 excl. VAT 
(€ 300,- Service Fee + € 700,- When in foal)

1,71 m - zwart / black - 2014 - KWPN, NRPS, Old, Westf

v. Johnson x Negro x Wisconsin x Amor x Pericles
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NACHO

“Toptalent met maat en formaat en een 
super instelling”

Nacho is een langgelijnde goed gebouwde 
hengst die alles in huis heeft wat een 
moderne dressuurhengst moet hebben. 
Zijn enorme front spreekt tot de verbeelding 
van iedere dressuurliefhebber en zijn 
bewegingsmechanisme, super instelling en 
rijdbaarheid laten niets te wensen over.

• Vader Negro is bij leven al een legende
• Uit de directe moederlijn van Nacho 

komen het dressuurpaad Djuice 
Geuzenhof v. Jazz, de zz-licht 
dressuurpaarden Esprit Geuzenhof v. 
Jazz en Whistle v. Rubin Royal en het Z  
dressuurpaard Ici P. Geuzenhof.

• Nacho is een eerlijke, betrouwbare, 
sympathieke hengst. Hij beschikt over 
een goede instelling en laat zich goed 
bewerken. De stap is zuiver. De draf 
is actief. De galop is zeer krachtig, 
gedragen en goed van ruimte. Nacho 
beweegt met veel souplesse, een 
mooi silhouet en goede balans. Als 
dressuurpaard heeft Nacho veel 
aanleg en geeft zijn ruiter een goed 
gevoel.

• Fok/aanparingsadvies:
 Nacho kan de galoppade verbeteren 

en maat en formaat toevoegen in de 
dressuurpaarden fokkerij.

FFS: Vrij

Dekgeld € 1.000,- excl. BTW 
(€ 300,- vaste kosten + € 700,- bij dracht)

“Top talent with size and a super 
attitude”

Nacho is a long-lined, well-built stallion who 
has everything a modern dressage stallion 
should have. His enormous front appeals to 
the imagination of every dressage enthusiast 
and his movement mechanism, willingness 
to work and rideability leaves nothing to be 
desired.

• Father Negro is already a legend in his 
life

• From the direct dam line of Nacho 
descend the Inter I dressage horse 
Djuice Geuzenhof s. Jazz, the zz-licht 
dressage horses Esprit Geuzenhof s. 
Jazz and Whistle s. Rubin Royal and the 
Z dressage horse Ici P. Geuzenhof.

• Nacho is an honest, reliable, 
sympathetic stallion. He has a good 
attitude and is easy to work with. The 
walk is correct. The trot is active. The 
canter is very powerful, carried and has 
good scope. Nacho has a beautiful 
silhouette and good balance. As a 
dressage horse, Nacho is talentend 
and gives his rider a good feeling.

• Breeding/mating advice:
 Nacho can improve the canter and add 

size and posture in dressage horse 
breeding.

FFS: Free

Stud fee € 1.000,- excl. VAT 
(€ 300,- Service Fee + € 700,- When in foal)

1,75 m - zwart / black - 2017 - KWPN, NRPS, Hann

v. Negro x Krack C x Fruhling x Dublin x Nimmerdor
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IDEFIX

IMAGINE

CROSBY
Internationaal Lichte Tour

“Internationaal Grand Prix dressuur, 
nafok breekt internationaal door”

Chippendale debuteerde in 2020 
internationaal in de Grand Prix. Door de 
Corona pandemie en het drukke wedstrijd 
seizoen van Charlotte Fry is Chippendale 
helaas weinig uitgebracht. Wel kwam hij 
aan de start op het CDI in Exloo waar hij 
een goede proef liep met een score van 
dik 70%. In 2022 zal hij verder worden 
uitgebracht in de sport.

• Ici Bria VCG nieuw toekomstpaard 
voor Grand prix amazone Olivia Lagoy-
Welt

• Idefix zeer succesvol in het ZZ-Zwaar 
onder Patrick van der Meer

• Honey D’Or zeer succesvol bij de 
Young Riders onder Tom Verhoeven

• Crosby, Lichte tour geklasseerd, 
Grand Prix klaar

• Giovanni, Lichte Tour geklasseerd, 
Grand Prix klaar

• Imagine, KWPN gekeurd, Spaans 
kampioen bij de vijfjarigen

FFS: Vrij
 
Dekgeld € 1.000,- excl. BTW 
(€ 300,- vaste kosten + € 700,- bij dracht)

“International Grand Prix dressage, 
offspring internationally succesfull”

Chippendale made his international debut 
in the Grand Prix in 2020. Due to the Corona 
pandemic and the busy competition 
season of Charlotte Fry, Chippendale has 
unfortunately not been to many shows. 
He did start at the CDI in Exloo where he 
showed a good test with a score of over 
70%. In 2022 he will continue to compete.

• Ici Bria VCG new future horse for Grand 
Prix rider Olivia Lagoy-Welt

• Idefix very successful in ZZ-Zwaar 
ridden by Patrick van der Meer

• Honey D'Or very successful with the 
Young Riders ridden by Tom Verhoeven

• Crosby, competed Prix st Georges, 
Grand Prix ready

• Giovanni, competed Prix st Georges, 
Grand Prix ready

• Imagine, KWPN approved, Spanish 
champion as a five year old

 

FFS: Free

Stud fee € 1.000,- excl. VAT 
(€ 300,- Service Fee + € 700,- for 
pregnancy)

v. Lord Leatherdale x Negro x Landadel x Ulster x Farn

CHIPPENDALE 1,69 m - donkerbruin / dark brown - 2007 - KWPN, Old, Hann
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SIR DONNERHALL

LANTANAS

“Bewegingskunstenaar met vrije 
bloedlijnen en laag verwantschap”

De eerste veulens van Lantanas blinken 
uit in hun model en beweging. Dit is 
niet verwonderlijk als je kijkt naar de 
bloedopbouw van Lantanas. Sir Donnerhall 
verenigt het allerbeste van Sandro Hit en 
Donnerhall en de moeder van Lantanas 
is onder andere de moeder van Vitana 
V v. Donnerhall. Deze merrie liep op het 
allerhoogste niveau in de sport en is ook de 
moeder van de KWPN erkende Grand Prix 
hengst Cennin v. Vivaldi.

• KWPN goedgekeurd met 81 punten
• Eerste veulens vallen op met houding 

en beweging
• Gemiddeld zeer goede prijzen voor 

veulens bij Van Olst Sales online
• 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 
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.

FFS: Vrij

Dekgeld € 1.000,- excl. BTW 
(€ 300,- vaste kosten + € 700,- bij dracht)

“Excellent movement combined with 
free bloodlines”

Lantanas' first foals excel in their model 
and movement. This is not surprising when 
you consider the pedigree of Lantanas. Sir 
Donnerhall unites the best of Sandro Hit 
and Donnerhall. The dam of Lantanas is the 
dam of Vitana V s. Donnerhall. This mare 
competed at the highest level in dressage 
and is also dam of the KWPN Grand Prix 
stallion Cennin s. Vivaldi.

• KWPN approved with 81 points
• First foals stand out with posture and 

movement
• Very good average prices for foals at 

Van Olst Sales online
• KWPN Performance test Report:
 Lantanas is an honest, reliable stallion 

who is forward and has a good attitude. 
The stallion has a lot of commitment 
and willingness to work. The walk is 
pure, active and has good scope and 
suppleness. In the trot the stallion has 
an active leg technique, a very good 
scope and a hind leg that is easy to 
work with. The canter is powerful, uphill, 
carried and with good scope. Lantanas 
moves with a lot of suppleness and 
good posture and balance. Lantanas 
has a lot of talent as a dressage horse 
and gives his rider a good feeling.

FFS: Free

Stud fee € 1.000,- excl. VAT 
(€ 300,- Service Fee + € 700,- When in foal)

1,69 m - vos / chestnut - 2016 - KWPN - Hann

Sir Donnerhall x Hemmingway x Zuidhorn x Eros
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“Complete zoon van Everdale uit een 
top sportstam”

Inverness is inmiddels zeer succesvol 
gestart in de Lichte Tour onder Brecht 
D’Hoore. Hij is zeer enthousiast over de 
instelling van de hengst. In de training 
worden de oefeningen van de Grand Prix 
meegenomen wat hij zeer goed oppakt. De 
overstap naar de Grand Prix lijkt voor deze 
hengst slechts een kwestie van tijd.

• Afstammelingenrapportage:
 Inverness toonde een collectie 

aansprekende veulens die goed in het 
rechthoeksmodel staan. De hals is 
goed van vorm, lengte en bespiering. 
De rug en lendenen zijn goed van 
bespiering. De stap is actief en ruim 
voldoende van ruimte. De draf is 
goed van ruimte, heeft veel takt en 
souplesse. De veulens galopperen 
gemakkelijk aan.

• Fok/aanparingsadvies
 Iverness kan de afdruk in beweging 

en de galoppade verbeteren en het 
vermogen tot sluiten/verzamelen. 

FFS: Vrij

Dekgeld €1.000,- excl. BTW 
(€ 300,- vaste kosten + € 700,- bij dracht)

“Complete son of Everdale out of a 
fantastic damline”

Inverness competed very successfully in the 
Prix st. Georges ridden by Brecht D'Hoore. 
He is very enthusiastic about the stallion. 
In the training they have started to do the 
Grand Prix work, something Inverness can 
do really well. The step to show in Grand 
Prix seems only a matter of time for this 
stallion.

• Descendant report:
 Inverness showed a collection of 

appealing foals with a good model. 
The neck has good shape, length and 
muscling. The back and loins are well 
muscled. The walk is active and has 
more than sufficient scope. The trot 
has good scope, has a lot of tact and 
suppleness. The foals canter easily.

• Breeding/mating advice
 Iverness can improve impulsion in 

movement, canter and close/gathering 
ability.

FFS: Free

Stud fee € 1.000,- excl. VAT 
(€ 300,- Service Fee + € 700,- for 
pregnancy)

v. Everdale x Johnson x Variant x Uniform x Galopin

INVERNESS 1,71 m - bruin - 2013 - KWPN
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LEWIS     

“Opvallende zoon van Grand Galaxy Win met een extra draf”

De hengst Lewis liet in 2021 een degelijke collectie van moderne 
veulens zien. Uit een klein aantal dekkingen werden veulens getoond 
die allen over beweging, ras en front beschikken. 

FFS: Vrij

Dekgeld €800,- excl. BTW (€300,- vaste kosten + € 500,- bij dracht)

“Remarkable son of Grand Galaxy Win with extra trot”

The stallion Lewis showed a decend collection of modern foals in 
2021. From a small number of breedings, foals were shown that all 
have movement, breed and front.

FFS: Free

Stud fee €800,- excl. VAT (€300,- service fee + €500,- when 
pregnant)

v. Kastel’s Grand Galaxy Win x Uphill x Cabochon x Balzflug x Ulft

1,70 m - zwartbruin / blackbrown - 2016 - KWPN

EVEREST 1,66 m - schimmel / grey - 2019 - NRPS

Niet alleen opvallend door zijn kleur! Everest is een jonge 
veelbelovende hengst die 3 extreem goede basisgangen combineert 
met een werkethiek waar je een 10 voor zou kunnen geven. Vader 
Especial v. Everdale, is inmiddels internationaal in de Lichte Tour 
uitgebracht. 

• Moeder Fresia ook moeder van de gekeurde hengsten Irvin v. 
Inspire en Evegro v. Everdale

• Fresia volle zus van Elegance, OS en EK 2021
• Everest winnaar KWPN Young Dressage Talents Oosteind 2021 

met oa 10 voor de galop.

FFS: Vrij

Dekgeld € 600,- excl. BTW 
(€ 300,- vaste kosten + € 300,- bij dracht).

Not only striking because of his color! Everest is a young promising 
stallion who combines 3 extremely good basic gaits with a work ethic 
that you could give a 10 for. Sire Especial s. Everdale, competes 
internationally in the Prix st Georges.

• Dam Fresia is also dam of the approved stallions Irvin s. Inspire 
and Evegro s. Everdale

• Freesia full sister of Elegance, OS and European Championship 
2021

• Everest winner KWPN Young Dressage Talents Oosteind 2021 
with ao 10 for the canter.

FFS: Free

Stud fee € 600,- excl. VAT 
(€ 300,- Service Fee + € 300,- When in foal).

v. Especial x Negro x Monaco x Sultan x Lector
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BEAUVILLE Z

FOOTLOOSE HX

FLORIDA BALIA 

GOLIA 

BUSTIQUE 1,70 m - bruin / brown - 2006 - KWPN, CSHA

“Bustique, zeer jonge topvererver”

Bustique is terug in Den Hout! De 
hengst van Stal Hendrix is internationaal 
geklasseerd en vanaf dit seizoen EU 
beschikbaar. Uit zijn eerste jaargang zijn 
de eerste paarden aangekomen op het 
allerhoogste niveau in de springsport. De 
meest in het oog springende is Beauville, 
mv Jumpy des Fontaines, die een 
historische bronzen medaille won op de 
Olympische Spelen in Tokyo.

• Inmiddels meer dan 10 nakomelingen 
actief op het allerhoogste niveau

• Beauville, winnaar diverse GP’s en 
wereldbekerwinnaar

• Ruim 45 nakomelingen actief op 1.35 / 
1.45 niveau

• 34e plaats WBFSH Ranking
• Bustique is volle broer van het GP 

paard Mustique
• Halfbroer van GP paard Noor, v Libero 

H
• NMK-kampioene Footlose HX v 

Bustique, inmiddels internationaal 
1.50m

• Golia v Bustique, € 400.000 DSHS 
veiling, succesvol 1.50m

EU Beschikbaar, FFS: Drager

Dekgeld € 1.500,- excl. BTW 
(€ 300,- vaste kosten + € 1.200,- bij dracht) 

“Bustique, very young top progenitor”

Bustique is back in Den Hout! The 
stallion from Stal Hendrix has competed 
international and is EU available from this 
season. From his first crop, the first horses 
arrived at the highest level in show jumping. 
The most famous of them is Beauville, ds 
Jumpy des Fontaines, who won a historic 
bronze medal at the Tokyo Olympics.

• More than 10 offspring are now active 
at the highest level

• Beauville, winner of several GPs and 
World Cup winner

• More than 45 offspring active at 1.35 / 
1.45 level

• 34th place WBFSH Ranking
• Bustique is full brother of the GP horse 

Mustique
• Half brother of GP horse Noor, s Libero 

H
• NMK champion Footlose HX s 

Bustique, now international 1.50m
• Golia s Bustique, € 400,000 DSHS 

auction, successful 1.50

EU available, FFS: Carrier

Stud fee € 1.500,- excl. VAT 
(€ 300,- Service Fee + € 1.200,- when in 
foal)

v. Indoctro x Grannus x Argentinus x Zeus
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VAN OLST Sales Online is een VEILINGPLATFORM waar jaarlijks DIVERSE ONLINE veilingen worden 
gehouden van paarden uit de WELBEKENDE VAN OLST opfok. GETALENTEERDE rijpaarden maken hun 
opwachting en ook ZEER interessante 3 jarige genetisch HOOGWAARDIGE merrie’s vinden hier hun weg. 

OOK KOMEND jaar worden deze collectie’s AANGEVULD met een aanbod van ZEER INTERESSANTE 
VEULENS enkel afstammend van ‘VAN OLST’ hengsten. Een goede afzetmogelijkheid voor onze TROUWE
FOKKERS en een UITGELEZEN kans voor iedereen die op zoek is naar een OPVALLEND VEULEN.
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SPRINGHENGSTEN

v. Air Jordan x Contendro I x Heartbreaker

€ 850,- ex BTW / VAT (€ 300,- + € 550,-) FFS vrij / free

€ 1000, ex BTW / VAT (€ 300,- + € 700,-) FFS drager / carrier

€ 1000, ex BTW / VAT (€ 300,- + € 700,-) FFS vrij / free

€ 1250, ex BTW / VAT (€ 300,- + € 950,-) FFS niet getest / not tested

v. Armitage x Cicero Z x Skippy II

Vijf generaties top genen zijn verenigd in de afstamming van Air King: 
Air Jordan – Contendro I – Heartbreaker – Voltaire – Grannus maken 
een hengst van internationaal kaliber. Zijn grootmoeder Remember Me 
bracht maar liefst 4 paarden die uitkwamen in het internationaal 1.50m. 
Air King behaalde bijzonder hoge punten tijdens de 14 daagse test in 
Adelheidsdorf in 2017. 
Vers beschikbaar.

Five generations of top genetics – Air Jordan – Contendro I- Heartbreaker – 
Voltaire – Grannus – shape a stallion of international calibre. Grandmother 
Remember delivered four international 1,50 m horses. Air King passed 
his 14 day test in Adelheidsdorf in 2017 with exceptionally high marks for 
jumping. 
Fresh available.

Uit 1 van de beste bloedlijnen van België komt Armison. Zijn moeder Just 
Me D nam als 7 jarige deel aan de finale van het WK voor springpaarden 
in Lanaken. Zelf won hij inmiddels meerdere jonge paarden proeven en 
is reeds geklasseerd op 1.30 m niveau en lijkt over alle mogelijkheden te 
beschikken voor het grote werk. Tijdens de Oldenburger Hengst-Tage in 
2019 werd hij verkozen tot Hauptprämiensieger! 
Vers beschikbaar.

Armison represent one of the best jumping bloodlines in Belgian breeding. 
His mother, Just Me D, competed in the final for seven year old showjumpers 
at the World Championships for young showjumpers in Lanaken. Armison 
won several showjumping classes for young horses and is already placed 
up to 1.30 m classes and has all the attributes for the ‘big sport’. During 
the “Oldenburger Hengst-Tage” in 2019 he was elected as the 2019 
Hauptprämiensieger! 
Fresh available.

AIR KING  1,70 m - zwart / black - 2014 - Old, Hann, Westf.

ARMISON       1,81 m - donkere vos / dark chestnut
2014 - Old, Hann, Westf

v. Chaccato x Carthago Z x Mr. Blue

v. Animo x Garitchou X x Nithard X

Chartago Blue is elastisch, heeft vermogen, een super techniek en 
bascule. Kortom alles wat een top springpaard nodig heeft voor de 
toekomst. Tijdens de 14 dagen test in Schlieckau in 2018 wist hij een 
topresultaat te behalen van 9,05 voor de springonderdelen. Tijdens 
de sporttest in Münster Handorf een jaar later behaalde hij één van de 
hoogste scores sinds de invoering van de sporttest, een 9,21. Inmiddels 
heeft hij meerdere proeven voor jonge paarden gewonnen. 
Vers beschikbaar.

Chartage Blue is blessed with all the attributes of a future jumping star: lots 
of scope, elasticity, super technique and bascule. Chartago Blue passed 
the 14 day test in Schlieckau in 2018 with outstanding marks: An overall 
score of 8,28 with a jumping mark of 9,05 which speaks for itself. At the 
2019 HLP-sporttest in Münster Handorf he scored 9,21. One of the highest 
scores in the country since the start of this format. Further more Chartago 
Blue has won numerous young horse jumping classes. Fresh available.

Andiamo heeft zelf in de sport wereldprestaties geleverd met hoge 
plaatsingen in talloze landenwedstrijden, wereldbekers en Grote Prijzen. Dit 
onder verschillende ruiters: Henk van de Broek, Jos Lansink, Jean Claude 
Vangeenberghe en Christof Cleeren.
Internationaal zijn er talloze Andiamo kinderen die super presteren en inmiddels 
zijn ook enkele opvallende en super springende zonen goedgekeurd: Picasso 
Z, Andiamo Special, Power, Al Pacino W en Dynamo. Alleen DV.

Andiamo himself has delivered world performances in sport with high placings in 
numerous Nations Cups, World Cups and Grand Prix. This with different riders: 
Henk van de Broek, Jos Lansink, Jean Claude Vangeenberghe and Christof 
Cleeren.
Internationally, there are countless Andiamo children who perform very well and 
some striking and super jumping sons have also been approved: Picasso Z, 
Andiamo Special, Power, Al Pacino W and Dynamo. Frozen available.

CHARTHAGO BLUE   1,74 m - schimmel / 
grey - 2015 - Old. 

ANDIAMO      1,69 m - bruin / brown - 1993 - NRPS
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SPRINGHENGSTEN

Conthargos x Casall x Cassini I

€ 650,- ex BTW / VAT (€ 300,- + € 350,-) FFS vrij / free

€ 650,- ex BTW / VAT (€ 300,- + € 350,-) FFS vrij / free

€ 650,- ex BTW / VAT (€ 300,- + € 350,-) FFS vrij / free

€ 650,- ex BTW / VAT (€ 300,- + € 350,-) FFS vrij / free

Comme Il Faut x Malito de Reve x Nabab de Reve

Deze langgelijnde zoon van Conthargos – Casall toonde tijdens het 
vrijspringen op de keuring over overzicht en een goede instelling te 
beschikken. Dit in combinatie met een techniek “uit het boekje” leverde 
hem een felbegeerde premie op. De nakomelingen van Conthargos vallen 
wereldwijd op op het hoogste niveau. Tophengst Casall was zelf actief 
en zeer succesvol op de internationale concoursvelden en wist ongeveer 
alles te winnen. Ook zijn kinderen lijken de successen van hun vader te 
evenaren. Vers beschikbaar.

This long-lined son of Conthargos – Casall showed during the free jumping 
at the stallion inspection that he has a good overview in combination with 
an outstanding technique “out of the book”. This earned him a “premium” 
title. Conthargos offspring stand out worldwide at the highest level. Top 
stallion Casall was himself active and very successful on the international 
competition fields and won just about everything. His children also seem to 
match their father's successes. Fresh available.

Vader Comme Il Faut is wellicht de meest bekende nakomeling van 
de westfaalse legende Cornet Obolensky. Zijn moeder Ratina Z is de 
wondermerrie die onder Ludger Beerbaum en Piet Raymakers furore maakte 
in de internationale springsport. De moederlijn van Covalliero, die zelf zijn 
14 dagen test afsloot met een 9,5 voor de springonderdelen, gaat terug op 
de topmerrie Qerly Chin v. Nabab de Reve die aan de basis staat voor een 
onnavolgbaar aantal aan goedgekeurde hengsten en sportpaarden. 
Vers beschikbaar.

Sire Comme Il Faut is perhaps the most famous descendant of the 
Westphalian legend Cornet Obolensky. His dam Ratina Z is the wonder 
mare who was ridden by Ludger Beerbaum and Piet Raymakers. The dam 
line of Covalliero, who concluded his 14-day test with a 9.5 for the jumping 
components, goes back to the top mare Qerly Chin s. Nabab de Reve, who 
forms the basis for an inimitable number of approved stallions and sport 
horses. Fresh available.

COEUR ROUGE  
1,71 m - donkere vos / dark chestnut - 2019 - Old

COVALLIERO  1,68 m - schimmel / grey - 2019 - Meckl

Halifax v/h Kluizebos x Diamant de Semilly x Andiamo

v. Catoki x Thunder van de Zuuthoeve x Skippy II 

Hans Heinrich werd uitgeroepen tot reservekampioen van de keuring in 
Redefin en ontving hier een zeer verdiende premie. 
Uitstekende springmanieren met een groot vermogen en een fantastische 
techniek kenmerken deze hengst. Zijn pedigree blinkt uit met de Grand Prix 
winnaar Halifax van het Kluizenbos, in combinatie met de Franse legende 
Diamant de Semilly en vervolgens “onze” Andiamo. In de vierde generatie 
vinden we dan ook nog de Belgische topvererver Darco. Vers beschikbaar.

Hans Heinrich was proclaimed reserve champion at the Redefin 
stallionshow and received a well-deserved premium.
Excellent jumping manners with great scope and a fantastic technique 
characterize this stallion.. His pedigree excels with the Grand Prix winner 
Halifax van het Kluizenbos, in combination with the French legend Diamant 
de Semilly and then “our” Andiamo. In the fourth generation we also find the 
Belgian top progenitor Darco. Fresh available.

Sherlock van't Huka is een uiterst moderne en fantastisch springende zoon 
van Catoki. Vooral zijn springvermogen, karakter en prestatiebereidheid 
werden hoog gewaardeerd tijdens zijn verrichtingsonderzoek. 
Lichtvoetigheid, atletisch vermogen en snelle reflexen beloven veel voor 
zijn toekomst. Vader Catoki won diverse wereldbekers en diverse zonen 
zijn goekgekeurd bij verschillende stamboeken.
Vers beschikbaar.

Sherlock van't Huka is an extremely modern and fantastic jumping son of 
Catoki. Especially his jumping ability, character and willingness to perform 
were highly appreciated during his performance test. Light-footedness, 
athleticism and quick reflexes promise much for his future. Sire Catoki won 
several World Cups and several sons are approved by different studbooks.
Fresh available.

HANS HEINRICH  
1,69 m - bruin / brown - 2019 - Meckl.

SHERLOCK VAN 'T HUKA  
1,68 m - donkerbruin / darkbrown - 2018 - OS, Westf.
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v. Lord Loxley x Ferragamo x Anmarsch

€ 1250,- excl. BTW / VAT (€ 300,- + € 950,-)

€ 1250,- excl. BTW / VAT (€ 300,- + € 950,-)

€ 1500,- excl. BTW / VAT (€ 300,- + € 1200,-)

€ 1250,- excl. BTW / VAT (€ 300,- + € 950,-)

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

“Bewezen Grand Prix vererver”
Lord Leatherdale is de vader van o.a.:

• 43 goedgekeurde zonen wereldwijd
• 7 GP paarden: Chippendale, Everdale, Glamourdale, Cavendish, 

Chevalier, Dolman en Dashy Boy
• Meer dan 35 paarden die nu acteren op Liche Tour Niveau

“Proven Grand Prix sire”
Lord Leatherdale is the sire of:

• 43 approved sons worldwide
• 7 GP horses: Chippendale, Everdale, Glamourdale, Cavendish, 

Chevalier, Dolman and Dashy Boy
• Over 35 horses now competing at Prix st Georges Level

Alleen diepvries / only frozen semen | FFS: Vrij / Free

“De bijzonder getalenteerde KWPN verrichtingstopper 2014” 
Giovanni is een zoon uit de eerste jaargang van Chippendale. Moeder 
Zarava is een elite sport (dr) merrie en liep zelf Lichte Tour. Grootmoeder 
Tarava liep ZZL. Eigen Prestaties: 
Giovanni heeft zeer goed gepresteerd in de PAVO Cup en 
Hengstencompetitie. Op het WK voor jonge dressuurpaarden wist hij een 
prachtige vijfde plaats in de finale te behalen. 

“The exceptionally talented KWPN performance topper 2014”
Giovanni is a son of Chippendale's first crop. Dam Zarava is an elite sport (dr) 
mare and competed in Small Tour herself. Grandmother Tarava competed at 
ZZ Licht level. Own Achievements: 
Giovanni performed very well in the PAVO Cup and Stallion Competition. At 
the World Championships for young dressage horses he managed to achieve 
a wonderful fifth place in the final.
Alleen diepvries / only frozen semen | FFS: Vrij / Free

LORD LEATHERDALE  1,71 m - d.bruin / dark 
brown - 2003 - KWPN, Westf, Old, Han, SWB, SF

GIOVANNI 1,70 m - donkere vos /dark chestnut- 2011 - KWPN, Old. 

v. Gribaldi x Ferro x Officier

v.Everdale x Uptown x Jazz x Wisconsin x Ramiro x Erdball XX

“Olympische deelnemer Londen 2012 en World Equestrian Games 
2015”
Painted Black was zelf actief op het allerhoogste niveau en geeft zijn 
talenten onmiskenbaar door aan zijn kinderen. Inmiddels heeft 25 
goedgekeurde zonen en zijn 23 kinderen actief op het hoogste niveau in 
de dressuur. Onlangs werd zijn zoon Nalegro ingeschreven bij het KWPN. 

“Competed at Olympics London 2012 and World Equestrian Games 
2015”
Painted Black himself was active at the highest level and unmistakably 
passes on his talents to his children. He now has 25 approved sons and 
23 children are active at the highest level in dressage. Recently his son 
Nalegro was approved with the KWPN.

Alleen diepvries / only frozen semen | FFS: Vrij / Free

“Een zeer complete en top getalenteerde ruwe diamant”
Inclusive was zeer succesvol in de Pavo Cup en de hengstencompetitie 
als jong paard. Inmiddels heeft hij een veelbelovend debuut gemaakt in 
de Zware Tour. Zijn oudste nakomelingen worden nu 4 en lijken het talent 
van zijn vader voor de grote sport ook te hebben. Ze zijn bijzonder goed 
te rijden, hebben sterke modellen met front en drie meer dan uitstekende 
basisgangen.

“A very complete and top talented rough diamond”
Inclusive was very successful in the Pavo Cup and the stallion competition 
as a young horse. He has made a very promising debut in the Big Tour. His 
oldest offspring are now 4 and seem to have his father's talent for the big 
sport. They are very easy to ride, have a good conformation and three more 
than excellent basic gaits.

Alleen diepvries / only frozen semen | FFS: Drager / Carrier

PAINTED BLACK preferent          1,68 m - zwart / 
black - 1997 - KWPN, Old, Hann, DV, Swe, NRPS, SF, AES

INCLUSIVE  1.69 m - bruin / brown – 2013 – KWPN, NRPS, Old

DIEPVRIES
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DIEPVRIES

v. Diëgo x Lord Leatherdale x Almox Prints

v. Negro x Tenerife x Flemmingh

Don Joe is een topgetalenteerde zwarte dressuurhengst die alles in huis 
lijkt te hebben om een “grote ster” te worden. In februari 2022 heeft zij zijn 
debuut gemaakt in de Grand Prix met een score van bijna 73%.

Don Joe is a top talented black dressage stallion who seems to have what 
it takes to become a “big star”. In February 2022 he made his debut in the 
Grand Prix with a score of almost 73%.

Alleen diepvries / only frozen semen | FFS: Vrij / Free

“Een ruwe diamant” 
Nespresso is een “copy” van Negro in zijn jonge jaren. Ongekend talent bij 
de allermoeilijkste oefeningen. Een echte “Grand Prix machine” met zijn 5 
extreem goede basisgangen: stap, draf, galop, piaffe en passage, en zijn 
uitzonderlijke mentaliteit en instelling.

“A diamond in the rough”
Nespresso is a “copy” of Negro in his younger days. Unrivaled talent in the 
most difficult exercises. A real “Grand Prix machine” with his 5 extremely 
good basic gaits: walk, trot, canter, piaffe and passage, and his exceptional 
mentality and attitude.

Alleen diepvries / only frozen semen | FFS: Vrij / Free

DON JOE 1,68 m - zwart / black - 2012 - NRPS, Hann, KWPN aangew. 

NESPRESSO 1,70 m - d.bruin / darkbrown - 2009 - NRPS, KWPN aangew.

v. Depardieu x Caprimond x Argentan x Wicht 

v. Quo-Vadis x Hostil x Quiaz

“Zwarte parel uit de Hannoveraanse fokkerij” 
De meeste bekende zoon van Zucchero is Dark Legend mv Tango. De 
ruin die in de top van de dressuursport wordt uitgebacht door Charlotte 
Fry. Zijn zoon Ekitoff mv Negro is het toekomstig talent van de Britse 
Olympiade ruiter Carl Hester.

“Black pearl with Hanoverian bloodlines”
The most famous son of Zucchero is Dark Legend ds Tango. The gelding 
that competes in the top off dressage by Charlotte Fry. His son Ekitoff ds 
Negro is the future talent of British Olympique rider Carl Hester.

Alleen diepvries / only frozen semen | FFS: Vrij / Free

Werelds beste Lusitano hengst
Equador was lid van het Portugese Olympische team in 2021. Op dit 
moment is hij de Portugees recordhouder in de Grand Prix, Special en de 
kür. 

World's best Lusitano stallion
Equador was a member of the Portuguese Olympic team in 2021. He 
is currently the Portuguese record holder in the Grand Prix, Special and 
Freestyle.

ZUCCHERO         1,70 m - zwart / black - 2004 - KWPN 

EQUADOR      1.66 m - bruin / brown - 2009 - Lusitano

€ 1250,- excl. BTW / VAT (€ 300,- + € 950,-)

€ 1250,- excl. BTW / VAT (€ 300,- + € 950,-)

€ 1250,- excl. BTW / VAT (€ 300,- + € 950,-)

€ 2000,- excl. BTW / VAT (€ 300,- + € 1700,-)
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Quality Horse Feeds
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FOTO GALERIJ

KJENTONEGRO

EVERDALE KJENTO

NACHO v. Negro

LOTTIE

EVERDALE EVERDALE KJENTO
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GYNAECOLOGIE - GASTMERRIES

 

 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 (0) 4106 5898 98   www.hilltopfarminc.com

 ArtDressage  info@artdressage.cz  tel: +42 (0)  731 844 454    www.artdressage.com

 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 (0) 6962 82694   www.brancaleoneteam.com

 Stallion AI office@stallionai.com tel:+44  (0)  194 866 6295   www.stallionai.co.uk

 Heste Doktor  mette@vivelstad.no  tel: +47  (0)  917 955 10   www.hestedoktor.no

 Elite Frozen Foals elitefrozenfoals@bigpond.com tel +61  (0) 419 392 756    www.elitefrozenfoals.com

 Ace Group office@acegroupinc.com.au tel +61  (0) 436 010 676    www.acegroupinc.com.au

INFORMATIE

PARTNERS

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: www.vanolsthorses.com of telefonisch 

(+31 162 429 360).

Stalling & Merries: Voorheen werden de gastmerries van Van Olst Horses gestald op het eigen bedrijf in Den Hout.

Merrie eigenaren die hun merrie dit jaar willen laten insemineren bij ons op het station kunnen vanaf dit jaar hiervoor terecht bij Dier-N-Artsen, 
Hoogstraat 98A in Oosteind.

De merries kunnen hier optimaal begeleid worden door het team van Dier-N-artsen voor inseminatie van vers sperma.
Wanneer u uw merrie wilt brengen, vragen wij u contact op te nemen met Evelien +31 612963636 of info@vanolsthorses.com

Diepvries sperma: 
Tenzij anders overlegd, dienen diepvriesdekkingen te geschieden op de kliniek van Team Dier-N-Artsen te Oosteind.  De merries kunnen hier 
optimaal begeleid worden door het team van Dier-N-artsen voor inseminatie van diepvries sperma.
Wanneer u uw merrie wilt brengen, vragen wij u contact op te nemen met de kliniek van Team Dier-N-Artsen +31(0) 162 748062

Stalgeld: 
• Merrie zonder veulen €10,- per dag
• Merrie met veulen €12,50 per dag
 (Stallingskosten zijn excl. BTW en dierenartskosten)
 
Prijzen gynaecologie 2022 Team Dier-N-Artsen: 
• Echo paard gynaecologie €19,50
• Begeleiding merrie vers sperma per seizoen (exclusief medicatie, dichtzetten, etc.) €157,50
• Begeleiding diepvries sperma per cyclus (exclusief medicatie, dichtzetten, etc.) €132,50
 (Bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW)

Dier-N-Artsen
Hoogstraat 98A

4909 AV Oosteind

Terheijdensspoor 9 
4911 BW Den Hout (NB) 

Nederland 
+31 (0)162 429360
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CONDITIES 2022 (vers en diepvries)

De onderstaande hengsten hebben wij in 2022 ter beschikking via vers- en diepvriessperma:

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

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

• 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.

• Na de eerste dekking volgt de vaste kosten rekening (€ 300,- excl. btw)

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

• Blijkt uw merrie achteraf toch niet dragend, dan crediteren wij, na ontvangst 
van een gustverklaring (tot  1-10-2022), 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.

• Gastmerries worden gestald bij Care4mare in Molenschot, hier kunt u genieten 
van goede gespecialiseerde veterinaire begeleiding o.l.v. drs. Rijk-Jan Pleijter, 
DierNartsen te Oosteind (tel.: 0162-748062) www.diernartsen.nl.

• 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.

• Follikelcontrole (m.b.v. scannen) of drachtigheidsonderzoek (m.b.v. scannen) is 
€ 19,50 (excl. btw) per handeling. 

• Het is evt. mogelijk om op voorhand per merrie, één vast “all in” tarief af te 
spreken (€ 157,50 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.

• “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.

• Op zondag kan er tot 11.00 uur sperma afgehaald of gebracht worden, daarna 
zijn wij gesloten.

• Het dekseizoen eindigt op 15 augustus 2021.

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

• Diepvries:

 ° Tenzij anders overlegd, dienen diepvriesdekkingen te geschieden bij 
Dier-N-Artsen in Oosteind onder begeleiding van Drs. Rijk-Jan Pleijter, 
DierNartsen te Oosteind (tel.: 0162-748062) www.diernartsen.nl 

 ° Kosten voor veterinaire begeleiding van diepvriessperma zijn: € 157,50 
(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. 

 ° Kosten voor diepvriesbegeleiding worden door DierNartsen rechtstreeks 
gefactureerd aan de merriehouder.

Embryotransplantatie/ICSI 

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 2022 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).

(Inter)nationaal EU - Vers

Hengst + Vaste kosten + bij dracht Totaal

Glamourdale € 300,- € 1.400,- € 1.700,-

Kjento € 300,- € 1.400,- € 1.700,-

Everdale € 300,- € 1.400,- € 1.700,-

Negro € 300,- € 1.200,- € 1.500,-

Nalegro € 300,- €   900,- € 1.200,-

Nationaal – Vers

Hengst + Vaste kosten + bij dracht Totaal

Chippendale € 300,- €  700,- € 1.000,-  

Lantanas € 300,- €  700,- € 1.000,-  

Inverness € 300,- €  700,- € 1.000,-  

Jayson € 300,- €  700,- € 1.000,-

Everest € 300,- €  300,- € 600,-

Lewis € 300,- €  500,- €    800,-

(Inter)nationaal EU – Vers Springpaarden

Hengst + Vaste kosten + bij dracht Totaal

Bustique € 300,- € 1.200,- € 1.500,-

Armison € 300,- €  700,- € 1.000,-

Air King € 300,- €  550,- € 850,- 

Charthago Blue € 300,- €  700,- € 1.000,- 

Coeur Rouge € 300,- €  350,- € 650,- 

Hans Heinrich € 300,- €  350,- € 650,- 

Sherlock van 't Huka € 300,- €  350,- € 650,- 

Covalliero € 300,- €  350,- € 650,- 

(Inter)nationaal EU - Diepvries

Hengst Vaste kosten + bij dracht Totaal

Chippendale € 300,- € 950,- € 1.250,-

Fairytale € 300,- € 950,- € 1.250,-

Don Joe € 300,- € 950,- € 1.250,-

Inclusive € 300,- € 950,- € 1.250,-

Jayson € 300,- € 950,- € 1.250,-

Lord Leatherdale € 300,- € 950,- € 1.250,-

Lantanas € 300,- € 950,- € 1.250,-

Netto € 300,- € 950,- € 1.250,-  

Painted Black € 300,- €  1.200,- € 1.500,-

Equador € 300,- €  1.700,- € 2.000,-

Nationaal Diepvries

Hengst Vaste kosten + bij dracht Totaal

Crosby €     300,- €  950,- €  1.250,-

Dïego € 300,- €  950,- € 1.250,-

Don Joe € 300,- €  950,- € 1.250,-

Don Ruto € 300,- €  950,- € 1.250,-

Fireball € 300,- €  950,- € 1.250,-

Giovanni € 300,- €  950,- € 1.250,-

Joop TC € 300,- €  950,- € 1.250,-

Nespresso € 300,- €  950,- € 1.250,-

Nationaal Diepvries Springpaarden 

Hengst + Vaste kosten + bij dracht Totaal

Animo € 300,- €  950,- € 1.250,-

Andiamo € 300,- €  950,- € 1.250,-

Krunch de Breve € 300,- €  950,- € 1.250,-

Door het bestellen en ontvangen van het sperma, wordt de merriehouder 
geacht kennis te hebben genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden 
en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.



Glamourdale Everdale
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