fokkerij

Bloed moet

• tekst : Karin de Haan
• foto’s : Sandra Nieuwendijk/Tamara Torti/ELLEN VAN LEEUWEN

Iedere sportpaardenfokker weet het. Om paarden te fokken die op het hoogste niveau mee kunnen hebben we
‘bloed nodig’. We willen topatleten fokken en hebben daarvoor paarden nodig, die naast aanleg als spring- en
dressuurpaard ook over uithoudingsvermogen, hardheid, instelling, souplesse en een goede galoppade

Toen de omvorming van het landbouwpaard naar het rijpaard plaats vond, kon
er door het gebruik van Engels volbloed
grote stappen gemaakt worden. Dat zag
je terug in het hele paard. Naast de innerlijke kwaliteit die een volbloed mee kan
geven, kreeg ook het exterieur een
moderniseringslag. Tegenwoordig
kennen we het moderne sportpaard, dat
uiterlijk gezien qua uitstraling en bouw in
veel gevallen al bloed toont. Dat betekent
echter niet dat we zonder volbloed
kunnen. “Het gebruik van Engels
volbloed blijft belangrijk in onze moderne
fokkerij. De rastypische eigenschappen
die in de goede Engels volbloeds verankerd zijn hebben we nog altijd hard
nodig. Veel van de kwaliteiten die een
volbloed meegeeft, zie je niet direct terug
in het fokproduct, maar zitten ‘onder het
vel’. Denk daarbij aan uithoudingsvermogen, hardheid en instelling. Die eigenschappen kunnen bijdragen tot het
produceren van paarden die gemakkelijker, slimmer en duurzamer de gevraagde
sportprestaties zullen leveren. Dat geldt
voor zowel het spring- als dressuurpaard.
Voor beide disciplines heb je instelling en
hardheid nodig. Bij het springen zijn
zaken als galoppade, uithoudingsvermogen, schakelvermogen en reactievermogen belangrijke kwaliteiten die mede van
een volbloed af kunnen komen. Bij de
dressuur kan je daarbij denken aan de wil
tot werken, meer ras en uitstraling en een
lichtvoetige bewegingsvorm”, stelt
KWPN Inspekteur Wim Versteeg. De
eigenschappen die een volbloed in kan
brengen staan bij de meeste fokkers niet
ter discussie. De meeste fokkers erkennen ook het belang van Engels volbloed
voor de sportpaardenfokkerij. Toch
dekken de KWPN gekeurde en erkende
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Engels volbloeds de laatste jaren slechts
beperkte aantallen merries. Als het erop
aan komt, kiezen veel fokkers blijkbaar
toch voor een spring- of dressuurhengst.
Wim Versteeg: “Engels volbloeds dekken
minder grote aantallen omdat het gevoel
nog altijd leeft dat door het gebruik van
een volbloed de totale prestatie van het
fokproduct achteruit kan gaan. Hoe je het
ook wendt of keert, een veulen van een
volbloed kan best wel eens een keer iets
bloederig zijn, minder front hebben en
met name in draf een mindere bewegingsvorm hebben. Dat is een risico van
het gebruik van een Engels volbloedhengst. Zeker als een fokker zijn veulen
direct wil verkopen, kan dat een nadeel
zijn. Dan kan het minder commercieel zijn
om een volbloed te gebruiken. Maar
fokkerij is op de eerste plaats denken in
generaties. En dat vergt lange termijn
visie. Fokkers die daarover beschikken
weten, dat als ze een merrieveulen van
een volbloed fokken, ze daar zomaar
twee of drie generaties plezier van
kunnen hebben. Die weten ook dat er
weinig topsportpaarden en top fokhengsten zijn waarbij je in de eerste drie tot
vier generaties geen Engels volbloed
tegenkomt. En dat is niet voor niets. We
kunnen in onze huidige sportpaardenfokkerij niet zonder engels volbloed.”

Een stap vooruit maken in de
fokkerij
Ten opzichte van de dressuur- en
springpaardhengsten is de verrichtingstest van de Engels volbloedhengsten
korter en minder intensief. Waarom is
hier voor gekozen? “We keuren Engels
volbloedhengsten met het oog op de
rastypische eigenschappen die ze mee
kunnen geven in de fokkerij: uithou-

dingsvermogen, hardheid, instelling,
souplesse en een goede galoppade. Een
Engels volbloed hoeft voor ons niet de
kwaliteit te hebben om zelf als top
spring- of dressuurpaard te presteren.
Daar kijken we bij jonge dressuur- en
springhengsten heel duidelijk wel naar.
En daar ligt dus een groot verschil. We
letten er bij Engels volbloeds wel op dat
bepaalde rijpaardeigenschappen als
‘rijdbaarheid’, galoppade, springtechniek een fijne mond en een goede instelling aanwezig zijn. Alleen daarom al is
de verkorte test die ze nu doorlopen
bijzonder nuttig. Een engels volbloed
hoeft niet het laatste aan springvermogen te hebben, maar hij moet wel een
nette sprong hebben, over techniek
beschikken en voorzichtig zijn. Hij hoeft
ook niet te sluiten als een dressuurpaard, maar hij moet wel op vanzelfsprekende manier in de aanleuning met
een fijne mond te rijden zijn. We hebben
voor deze wijze van selecteren gekozen,
omdat je zo eerder de kans hebt een
volbloed over te houden, die toegevoegde waarde heeft voor de rijpaardfokkerij.
Het inzetten van Engels volbloed in de
fokkerij doen we op de eerste plaats om
de gewenste rastypische volbloedkwaliteiten in de fokkerij te versterken. Daar
selecteren we ze dus ook op. Daarnaast
is het is voor volbloeds - die vaak
gekoerst hebben - vrijwel onmogelijk om
dezelfde test te lopen als onze dressuuren springhengsten.” Nu is van bepaalde
spring- en dressuurhengsten bekend dat
ze ‘veel bloed’ hebben en dat meegeven
aan hun kinderen. Is het – gezien de risico’s van het rechtstreeks dekken bij een
volbloed - voor fokkers geen alternatief
om zo’n hengst te gebruiken in plaats
van een volbloed? Versteeg: “Er zijn
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Dirk Caremans

beschikken. En dat zijn precies de eigenschappen die een Engels volbloed mee kan geven.

Dirk Caremans

Aparte rubrieken voor halflboedmerries
In 2006 was de Nationale kampioenstitel voor springgefokte merries voor de Roven xx-dochter
Winadja (foto). Sinds 2008 worden merries die afstammen van een volbloed in een aparte rubriek
gekeurd. Dat geeft een eerlijkere vergelijking dan wanneer ze tussen de springgefokte of dressuurgefokte merries worden gekeurd.

zeker rijpaardhengsten die veel bloed
uitstralen, en dat ook vererven. Maar als
je in de fokkerij op zoek bent naar het
aanbrengen van de rastypische eigenschappen die een goede Engels
volbloed kenmerkt, dan vind je die

eigenschappen in de regel op de eerste
plaats bij een engels volbloed. Belangrijk is ook de merrie die gedekt wordt.
Heb je een royale langgelijnde merrie,
die ras en souplesse mist, dan kan je
met een volbloed een stap vooruit

maken. Een wat kleine, beknopte merrie
leent zich normaal gesproken minder
voor een Engels volbloed. Uiteindelijk
blijft het al dan niet dekken met een
volbloed een afweging waarbij de fokker
het laatste woord heeft.”

advertentie
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Vererving

Sandra Nieuwendijk

In 2009 toonde de hengst een collectie
veulens bestaande uit elf door het KWPN
aangewezen veulens en zes door de
eigenaar geselecteerde veulens. De
afstammelingenrapportage spreekt van:
“Een hoogbenige collectie ruim voldoende tot goed ontwikkelde hoogbenige rijtypische veulens die goed in het rechthoeksmodel staan. De draf is voldoende
tot ruim voldoende van ruimte. De galop
is lichtvoetig en ruim voldoende van ruimte. In beweging hebben de veulens van
Albaran xx ruim voldoende lichaamsgebruik en houding.” De kwaliteit van de
moeders van de aangewezen veulens
was matig. Bij de door de eigenaar
aangewezen veulens liepen beduidend
betere merries.

ALBARAN XX
Deze donkerbruine langgelijnde hengst
met een stokmaat van 1.68m werd in 1993
op Stoeterij Erlengrund in Duitsland geboren. Voor het vaderschap tekende de
Amerikaanse Sure Blade xx. Moeder is
Araqueen xx een dochter van de befaamde Köningsstuhl xx.

Prestatie
Albaran heeft van zijn tweede tot zijn elfde
jaar in totaal aan 73 koersen in Zweden
deelgenomen. De hengst heeft zich
derhalve bewezen als een uitermate harde
en gezonde volbloed. Lichamelijk heeft hij
weinig geleden van deze intensieve
renbaancarrière. Hij is inmiddels 17 jaar
oud en verkeerd in goede conditie.

Verrichting
Tijdens het verrichtingsonderzoek in 2008
liet Albaran xx zien veel bereidheid tot
werken te hebben en zich goed te laten
bewerken. De verrichtingsrapportage
spreekt van de volgende beoordeling: “De
stap is zuiver, goed van ruimte en
voldoende van souplesse. De draf is
voldoende van ruimte en voldoende
gedragen. De galop is krachtig en ruim
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voldoende van ruimte met een goede
souplesse. In beweging heeft Albaran xx
een goede houding en balans. De hengst
springt iets naar voren, wel met de schoft
omhoog en met een ruim voldoende beentechniek. Albaran xx is voorzichtig en
toont voldoende tot ruim voldoende
vermogen. Als springpaard heeft Albaran
xx ruim voldoende aanleg en geeft hij zijn
ruiter een ruim voldoende gevoel”. Het
stalgedrag van Albaran xx wordt als eerlijk,
betrouwbaar en makkelijk in de omgang
beschreven.

Arie Hamoen omschrijft de meerwaarde
van Albaran xx als volgt: “Wij willen graag
een langgelijnde volbloed. Dat een
volbloed voldoende in het rechthoeksmodel staat is nog niet zo vanzelfsprekend.
In de volbloedwereld is meer aandacht
voor de sprinters en dat geeft meer
beknopte modellen. Albaran beschikt juist
over het gewenste langgelijnde model en
dat is een pluspunt. Het is een hengst die
bloed kan toevoegen met behoud van
model en springkwaliteiten.”

Beschikbaarheid
Albaran xx staat ter dekking bij Hengstenhouderij de Watermolen (Jan Greve), telefoon: 053-5721234, www.watermolen.net

		
Kris xx
		
Sure Blade xx
		
Double Lock xx
		

Sharpen Up xx

		
Königsstuhl xx
		
Araqueen xx
		
Araguaia xx
		

Dschingis Khan xx

Double Sure xx
Home Guard xx
St.Padina xx

Königskrönung xx
Obermaat xx
Astana xx
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Ta m a r a To r t i

Meerwaarde voor de warmbloedfokkerij / aanparingsadvies

erkenning in aanmerking te komen moet
een hengst kunnen bogen op een zeer
goede sportieve carrière op Grand Prix
niveau of beschikken over zeer aansprekende fokkerijresultaten. Het mag duidelijk
zijn dat de sportieve carriere van deze
hengst aan de eisen voldoet. Verder neemt
de hengstenkeuringscommissie de röntgenologische status van de betreffende hengsten zwaar mee in de besluitvorming. Coconut Grove xx voldoet aan de
röntgenologische eisen zoals het KWPN
deze stelt.

Verrichting
De hengst is erkend, en heeft geen
verrichtingstest in Nederland gelopen.

Nakomelingen
De oudste nakomelingen in Nederland zijn
nog te jong om in de sport te presteren.

Ta m a r a To r t i

Meerwaarde voor warmbloedfokkerij / aanparingsadvies

Coconut Grove xx
De bruine Coconut Grove xx heeft een
stokmaat van 1.64m en is in 1987 in
Columbia geboren. Via vader Dare to Pet
xx en moeder Coral Gables xx stroomt het
bloed van de legendarische Nearco xx door
zijn aderen. De moeder van Coconut Grove
xx, de merrie Coral Gables xx, bracht nog
een internationaal springpaard genaamd
Satra, dat opgenomen is geweest in het
Nationale springteam van Columbia.

Prestatie
Coconut Grove xx heeft een imposante
carriere in de springsport achter de rug.
Vanaf 1993 tot en met 2001 werd onder
German Camergo deelgenomen aan
springwedstrijden in Canada, Zuid- en
Noord Amerika. Coconut Grove xx was het
beste Zuidamerikaanse springpaard tijdens
de Pan American Games in 1999. Daarnaast was hij kampioen van de centraal
Amerikaanse Spelen in Venuzueala. Hij was
eveneens gekwalificeerd voor de prestigieuze American Invitational, de World Cup
finale in Gothenburg en de Olympische
Spelen in Sydney. Coconut Grove xx was

eerder al gekeurd bij het KWPN-NA (Amerika). Bij zijn goedkeuring werd hij omschreven als een langgelijnde hengst met veel
uitstraling en een goed gevormde en
bespierde hals. Het beenwerk is correct en
met een opvallend harde kwaliteit. De stap
is actief. De hengst draaft correct met een
goede souplesse. De hengst is erkend bij
het KWPN. Niet zomaar iedere hengst
wordt erkend door het KWPN. Om voor

Arie Hamoen omschrijft de meerwaarde
van Coconut Grove xx voor de KWPN
fokkerij als volgt: “Coconut Grove xx is
een voormalig internationaal springpaard,
dat meerdere jaren op het hoogste niveau
heeft gesprongen. Dat maakt hem interessant als fokhengst. Op basis van zijn eigen
verrichtingen is het de moeite waarde de
hengst een kans te geven voor de fokkerij.

Beschikbaarheid:
Deze hengst is erkend bij het KWPN. Voor
de Nederlandse fokkers is Coconut Grove
xx beschikbaar via Nico Krol uit Handel,
telefoon: 0492-351409, www.stalkrol.nl

		
Dare to Command xx
		
Dare to Pet xx
		
Tenas Pet xx
		

Bold Commander xx

		
Propellant xx
		
Coral Gables xx
		
Coralinda xx
		

Damascus xx

Alidare xx		
Santiago Road xx
Tiny Fib xx

Klondike Kate xx
Milord xx
Coralina xx
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goed aan de hulpen en heeft een goede
mond.” Over het stalgedrag: “Op stal is
de hengst bij vreemde situaties en activiteiten onrustig en sensibel. Incidenteel
weeft Kreator xx.”

Sandra Nieuwendijk

Voorafgaand aan de aanwijzing voor het
verrichtingsonderzoek had de hengstenkeuringscommissie reeds een collectie
nakomelingen van Kreator xx positief
beoordeeld. In 2009 toonde de hengst tien
door het KWPN aangewezen veulens. De
veulenrapportage spreekt van: “Een
uniforme collectie goed ontwikkelde
veulens die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan. De draf is lichtvoetig,
ruim voldoende van ruimte met een actief
achterbeen. De galop was moeilijk te
beoordelen omdat de veulens zich graag
in draf toonden.” De kwaliteit van de
moeders van de beoordeelde veulens was
wisselend.

Meerwaarde voor de warmbloedfokkerij / aanparingsadvies

Kreator xx
De zwarte 1.64m metende Kreator xx
stamt af van de Duitse volbloedhengst
Babant xx. Aan moederszijde gaat Kreator
xx via de hengsten Dipol xx, Beauvallon
xx, Saragan xx en Negresco xx terug op
een wijdvertakte volbloedfamilie. Kreator
xx werd in 2008 gekeurd voor het KWPN,
en stierf helaas begin dit jaar.

heeft in 2008 in plaats van een 21 dagen
durend onderzoek een onderzoek afgelegd in vijf dagen. De hengst is in deze
dagen licht onder het zadel getraind,
zodat er wel een beeld is ontstaan over
zijn rijdbaarheid en bewerkbaarheid,
alsmede zijn gedrag op stal. De verrichtingsrapportage spreekt van de volgende
beoordeling: “Onder het zadel heeft
Kreator xx een goede instelling en laat
zich goed bewerken. De hengst staat

Arie Hamoen: “Kreator xx kan bloed en
instelling toevoegen. Daarbij geeft hij in
beweging veel buiging in de gewrichten
mee. Allemaal positieve kwaliteiten voor
een sportpaard. Een aandachtspunt is het
model, waarbij de merrie over voldoende
maat en formaat en een goede bovenlijn
dient te beschikken.”

Beschikbaarheid
De hengst is gestorven, maar er is nog
diepvriessperma beschikbaar bij Peter
Rinkes uit Pesse, telefoon: 0528-241377

Prestatie
Kreator xx werd geboren in Polen en
verhuisde op jonge leeftijd naar Tsjechië.
Daar presteerde hij zowel op de vlakke
baan (tot zijn zesde levensjaar) als in de
horderennen (na zijn zesde jaar). Hij wist in
25 races maar liefst 16 keer te winnen en
kwalificeerde zich twee keer voor de
Pardubice, de Tsjechische variant op de
Grand National. Helaas leverde zijn imposante koerscarrière ook een peesblessure
op. Deze stond een verdere sportieve
loopbaan in de weg.

Verrichting
Door de peesblessure kon Kreator xx
slechts op beperkt wijze worden getest
tijdens het verrichtingsonderzoek. Hij
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Luciano xx
		
Babant xx
		
Bellary xx
		

Henry the Seventh xx

		
Dipol xx
		
Kodina xx
		
Kodeina xx
		

Antiquarian xx

Light Arctic xx
Blasius xx
Biologie xx

Dostojna xx
Beauvallon xx
Kokaina xx
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Sandra Nieuwendijk

Nakomelingen

Sandra Nieuwendijk

ROVEN XX
De 1.69m hoge voshengst Roven xx is
geboren in 1990 in Zuid-Amerika. Hij komt
uit een echte ‘prestatiestam’. Roven’s
vader Lefty xx bracht tevens de volbloedhengst Pergrino la Silla xx, die internationaal heeft gesprongen en meerdere
springpaarden heeft gebracht. Moeder
Recamier bracht de renpaarden Rambouillet, Rocco, Rauch, El Mejor en Romeria.

Prestatie
Na een korte rencarriere (winnaar van drie
rennen) is Roven xx uitgebracht in de
springsport in de Verenigde Staten.
Onder Geoffrey Welsh is de hengst
succesvol geweest en meerdere malen
geplaatst in 1.40m en 1.50m parcoursen.
Egbert Schep kon de hengst in Amerika
kopen toen deze, naar het leek, voor zijn
leven geblesseerd was. In Nederland
genas de blessure en verscheen Roven
xx opnieuw in de springpiste. Peter
Geerink reed hem één jaar, waarin hij de
hengstencompetitie in Weert won, en
derde werd in de 1.35m rubriek tijdens de
Hengstenkeuring in Den Bosch.

Verrichting
In 2002 deed Roven mee aan het verkorte
verrichtingsonderzoek. De rapportage
spreekt over de volgende bevindingen.
“Roven is een eerlijke en betrouwbare
hengst. Hij heeft veel bereidheid om te
werken en laat zich goed bewerken. De

stap is zuiver en goed van ruimte. De draf
heeft ruim voldoende ruimte. In galop
heeft Roven een goede ruimte. Hij galoppeert lichtvoetig met een goede afdruk,
een goede balans en kan goed schakelen.
Als springpaard heeft Roven veel tot zeer
veel afdruk. Hij spring snel van de grond
en springt daarbij goed terug. Roven
springt met een goede voorbeentechniek.
Hij basculeert goed en maakt de sprong
doorgaans goed af. Roven is voorzichtig
en heeft veel vermogen. Als springpaard
heeft Roven veel tot zeer veel aanleg en hij
geeft zijn ruiter een goed gevoel”.

veulens. De veulenrapportage spreekt van:
“een uniforme collectie doorgaans royaal
ontwikkelde, rijtypische, atletische veulens
die hoogbenig zijn en goed in het rechthoeksmodel staan.” De veulens werden
vergezeld door goede moeders. Op basis
van zijn driejarige nakomelingen (2007)
bleef de hengst gehandhaafd voor de
KWPN fokkerij. De hengst heeft een exterieurindex van 107 voor exterieur en 99
voor beweging (betrouwbaarheid 66%), en
107 voor vrijspringen (betrouwbaarheid
70%). Hij fokt voor wat betreft de hoogtemaat redelijk gemiddeld (0,24). Zijn
fokwaarde voor het springen ligt op 132
(betrouwbaarheid 77%). Enkele opvallende nakomelingen van Roven zijn:
- Winadja (mv Randel Z, NMK kampioene
springpaarden 2006)
-Walhalla (mv Concorde, 90 punten voor
het vrijspringen, 8e plaats NMK vrijspringen 2006)
- Zinadja (mv Randel Z, Reserve kampioene CK Ermelo 2008, IBOP 81,5 punten)
- Second Fly (mv Concorde), finalist VIOn
Cup 5-jarige springpaarden

Meerwaarde voor de warmbloedfokkerij / aanparingsadvies:
Roven heeft met name een positief effect
op de springververing (zie ook fokwaarde
springen van 132), en geeft daarnaast
doorgaans goede modellen. Zijn galoppade, lichtvoetigheid en instelling kunnen
zeker wat toevoegen.”

Nakomelingen

Beschikbaarheid:

Roven toonde in 2003 achttien geprikte en
zes door de eigenaar geselecteerde

Roven xx is beschikbaar via de Dalhoeve,
telefoon: 0487-562100

		
Prince John xx
		
Lefty xx
		
Kushka xx
		

Princequillo xx

		
Pretencioso xx
		
Recamier xx
		
Rigalode xx
		

Utopico xx

Not Afraid xx
First Landing xx
Baroda xx

Parinas xx
Samos III xx
Ravelana xx
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Naast de actief beschikbare hengsten Albaran xx, Coconut Grove xx, Kreator xx en Roven xx kent de lijst van KWPN gekeurde
Engels volbloedhengsten de volgende hengsten:

Wilawander xx

Sandra Nieuwendijk

Watermill Swatch xx

Sandra Nieuwendijk

Sit this one Out xx

Ellen van Leeuwen

Ellen van Leeuwen

Julio Mariner xx

		 Hugh Lupus xx
Hethersett xx
		 Bride Elect xx
Blakeney xx
		 Hornbeam xx
Windmill Girl xx
		 Chorus Beaty xx

		 Nearctic xx
Northern Dancer xx
		 Natalma xx
Dance in Time xx
		 Chop Chop xx
Alegro xx
		 Orchestra xx

		 Bold Bidder xx
Spectacular Bid xx
		 Spectacular xx
Mytens xx
		 Hoist the Flag xx
Photographic xx
		 Talking Picture xx

		 Red God xx
Blushing Groom xx
		 Runaway Bride xx
Nashwan xx
		 Bustino xx
Height of Fashion xx
		 Highclere xx

		 Wild Risk xx
Worden xx
		 Sans Tares xx
Set Free xx
		 Le Sage xx
Emancipation xx
		 Fair Freedom xx

		 Tom Fool xx
Buckpasser xx
		 Busanda xx
Pass the Rulla xx
		 Bold Ruler xx
Bold Dame xx
		 Spring Run xx

		 Prince Tenderfoot xx
King xx
		 Hand Signal xx
Watermill Olymp xx
		 Record Token xx
Linpac Jubilee xx
		 North Page xx

		 Northern Dancer xx
Danzig xx
		 Pas de Nom xx
Wilayif xx
		 Key to the Mind xx
Kamar xx
		 Square Angel xx

Status: gestorven
Staat van dienst:
Julio Mariner xx heeft meerdere springpaarden geleverd van
zeer goede kwaliteit. Hij staat
ondermeer als vader te boek
van: Hadette (mv Gondelier),
Hurricane (mv Roemer), Eurocommerce Lima (mv Farn),
Jupiter (mv Corrado I), Resolute (mv Manchester), Callisto
(mv Nepal), Lomine (mv
Godolphin xx), Now it’s Time
(mv Nocturn), Pompadour (mv
Voltaire), Dinky Toy (mv Jasper)
en Sir Galahad (mv Farn). Julio
Mariner’s zoon Pythagoras
werd in 2000 gekeurd, maar
stierf helaas al vrij snel. Julio
Mariner xx is een graag gezien
hengst in de moederlijn van
sportpaarden. Uit moeders van
Julio Mariner xx werden ondermeer de hengsten Tjungske,
Riant en Lester gekeurd.

Status: gestorven
Staat van dienst:
Sit this one Out xx leverde
zowel nazaten die in de springsport presteerde, als nazaten
die in de dressuursport
succesvol waren. Enkele voorbeelden van springpaarden:
Hannibal (vm Wellington),
Happy End (vm Jasper), Hatersa (vm Sultan), Hispel (vm
Lord), Icybelle (vm Gibramino),
Idine (mv Ramiro), Nevada (mv
Nimmerdor), Kevin (mv Statuar), Incognito (mv Zevenster).
In de dressuur mogen de
volgende paarden niet onvermeld blijven: Tango (mv Symphonie), Innocentius (mv
Nimmerdor), Kindley (mv
Statuar). Sit this one Out xx
staat als vader van één goedgekeurde hengst te boek, te
weten de inmiddels gestorven
hengst Highline.

Status: geëxporteerd naar
Ierland
Staat van dienst:
De oudste nakomelingen van
Watermill Swatch xx werden
geboren in 2006 en zijn nog te
jong om al op niveau in de
sport te presteren. De hengst
verhuisde enkele jaren geleden naar de Kylemore Stud in
Ierland, alwaar hij met succes
in de fokkerij wordt ingezet.

Status: niet ter dekking, eventueel op afroep beschikbaar bij
President Stable, 06-24807676
Staat van dienst:
De oudste nakomelingen van
Willawander werden geboren
in 2006. Deze zijn nog te jong
om al op niveau te presteren.
De hengst is inmiddels zeventien jaar, en wordt nog dagelijks gereden. Hij is afgericht tot
aan Grand Prix dressuur niveau
en loopt zonder problemen
oefeningen als piaffe en series.
De huidige eigenaren houden
hem, zolang hij er zo fit bij
staat, in training en beleven er
op die manier veel plezier
aan.
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