erkende hengsten

• tekst : GEMMA JANSEN
• foto’s : JACOB MELISSEN EN DIRK CAREMANS

Montender:
Optelsom van goede
genen in een fraai jasje
De erkenning van Montender
voor de KWPN-dekdienst in
2005 leverde weinig stof tot
discussie op. Het meest bekend
is natuurlijk zijn imponerende
foutloze optreden, met de
Duitse Marco Kutscher in het
zadel, tijdens de Olympische
Spelen in 2004 in Athene.
Hiermee verdiende hij twee
bronzen plakken, één voor het
team en één individueel. Een
jaar later pakte dezelfde
combinatie in San Patrignano
even simpel de Europese titel,
voor het Duitse team en
individueel. De 15-jarige
Montender nam vorige maand
deel aan het Europees
Foto: Dirk Caremans

Kampioenschap in Windsor, nu
met de Zweed Henrik von
Eckermann.
Montender onder Henrik von Eckermann op het afgelopen EK in Windsor.
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wonnen een zilveren medaille op de Duitse
Kampioenschappen. In de zomer van dat
jaar werd het duo dubbel Europees
Kampioen en vervolgens werd Montender
opnieuw genomineerd als KWPN-Paard
van het Jaar.

Foto: Jan Lansink

Van onberispelijke komaf

Na de geboorte van Nieuw Amsterdam ging Jesprit onder Pieter-Jan Berkers de sport in en was als zesjarige al
succesvol tot in de klasse ZZ-springen.

maar Meredith Michaels en Marcus Ehning
moesten verstek laten gaan. Montender
was pas tien jaar oud toen hij in het
Marcopoulou Stadion in Athene sprong.
Na twee geweldige foutloze rondes in de
Landenwedstrijd en een zeer goed individueel optreden bleken Montender en
Marco Kutscher uiteindelijk de beste Duitse deelnemende combinatie. Twee bronzen medailles zijn de waardevolle herinnering aan dit geweldige optreden en een
nominatie als KWPN-Paard van het Jaar.
In 2005 zette de succesreeks zich onverdroten voort; Montender en Marco

Mooie moederlijn
Montender komt uit de succesvolle
merrielijn 032. Zijn moeder is de sportmerrie Jesprit, een dochter van Burggraaf uit
Esprit, een prestatiemerrie van Le Mexico.

Foto: Jacob Melissen

Montender kwam overigens niet zomaar
uit het niets tevoorschijn. Ook als jonge
hengst trok hij al alle ogen naar zich toe.
Zo won hij als vierjarige de jonge paardenrubriek van CSI Geesteren en liet daarbij
meteen zien over een uitmuntende springtechniek te beschikken. Tijdens de KWPN
Paardendagen deed Montender mee aan
de strijd om de IAN-Trofee. Na twee dagen
stond hij in het tussenklassement op een
mooie tweede plaats. Als vijf- en zesjarige
genoot hij een goede opleiding en won
tussendoor de nodige wedstrijden. Toen
hij zeven jaar was, verhuisde hij naar de
stal van Ludger Beerbaum en werd daar
het paradepaard van Marco Kutscher. In
dat jaar won hij de internationale 1.50proef in Kiel. Een jaar later deed Montender mee aan de Derby van Hamburg en
eindigde in deze zware proef bij de beste
twintig paarden. Ook in 2002 liep Montender voor de eerste keer mee in de Grote
Prijs van Aken. Een jaar later pakte de met
veel vermogen springende hengst de
tweede prijs tijdens de Landenwedstrijd in
het Franse La Baule, won de Landenwedstrijd in Barcelona en werd Marco
Kutscher met Montender Deutsche Meister. In 2004 vervolgde de combinatie hun
succesreeks door eerste te worden in de
Sunshine Tour in Spanje en opnieuw in La
Baule te winnen. Toch gold de combinatie
Montender – Marco Kutscher nog als
tamelijk onervaren en stond eigenlijk op de
reservelijst voor de Olympische Spelen,

De prestaties van Montender zijn eigenlijk
niet zo verwonderlijk als we zijn pedigree
aan een nader onderzoek onderwerpen.
Hierin komen namelijk louter bekende
namen voor. De vader van Montender is
Contender uit stam 2472. Hij was als driejarige de verrichtingstopper, van vijfenveertig deelnemers, in Adelheidsdorf. Deze
eveneens door het KWPN erkende
Holsteiner werd in 1984 geboren bij Niko
Detlef in Dänschendorf. Contender heeft
heel veel merries bediend en inmiddels
voor verschillende stamboeken al ruim
over de honderd goedgekeurde zonen
gebracht, daaronder al meer dan tachtig
voor Duitsland en zeven voor het KWPN:
Cantos, Contango, VDL Chello III, Koriander, Mendel, Montender en Tampa. Zelf is
Contender nooit in de sport uitgebracht,
maar zijn kinderen zijn bijzonder geliefd als
sportpaard. Hij heeft een zeer groot aantal
internationaal springende kinderen.

Montender’s halfbroer Nieuw Amsterdam (v.Amsterdam), uit moeder Jesprit, werd succesvol uitgebracht in de 1.50 M.
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Foto: Dirk Caremans

Bontender D.D.H. (mv. Jacorde) werd tijdens HK 2009 aangewezen voor het verrichtingsonderzoek
en verkocht op de KWPN Select Sale.
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ren. Deze fraaie donkerbruine overleed
echter al op jonge leeftijd aan een
zakbreuk. In 2004 kwam Zephyrus ter
wereld, een zoon van Quick Star. Ook hij is
in Duitsland voortvarend aan een carrière
als springpaard begonnen en dit lijkt veelbelovend. Daarna kwam Ami Esprit (v.For
Pleasure). Zij heeft nu een merrieveulen
van Carambole aan de voet en wordt
binnenkort zadelmak gemaakt, waarna ze
de sport ingaat. Vervolgens zag Bon Esprit
het levenslicht. Deze driejarige dochter
van Cornet Obolensky is nu drachtig van
Cariletto. Een volle broer van haar,
Cornet’s Boy loopt in een koppel jonge

Foto: Jacob Melissen

Burggraaf sprong zelf internationaal op
1.50 niveau met Roelof Bril in het zadel.
Tijdens Indoor Brabant in 1991 sprong hij
tijdens het puissance-springen over een
muur van 2.10 m. De Holsteinerhengst is
op zijn beurt een zoon van Landgraf I en
via vaderskant een kleinzoon van Ladykiller xx. De moeder van Burggraaf, Loanda
is een dochter van Cor de La Bryère. Zo
zien we dus het bloed van stempelhengsten Cor de la Bryère en Ladykiller xx bij
Montender terugkomen aan zowel vadersals moederskant. Loanda is via moeder
Urbine ook nog een kleindochter van
Mandarin. Deze hengst is op zijn beurt een
halfbroer van Valine (v.Cottage Son), de
moeder van G.Ramiro Z.
Montender is niet de enige goede nakomeling van Jesprit. Een jaar na hem werd
Nieuw Amsterdam (v.Amsterdam) geboren.
Deze sprong internationaal en werd
vervolgens als sportpaard naar Amerika
verkocht. Na de geboorte van Nieuw
Amsterdam ging Jesprit de sport in en
was als zesjarige al succesvol tot in de
klasse ZZ-springen. Hierna werd ze
opnieuw ingezet voor de fokkerij. Zeven
jaar na de geboorte van Montender, werd
een volle broer van hem geboren. Deze
Ulmee wordt momenteel uitgebracht in
Duitsland in de springsport door Dominik
Bonar. Het is de bedoeling, dat hij binnenkort een paar keer in Nederland een
ZZ-parcours met goed gevolg aflegt,
zodat Jesprit het prestatiepredikaat kan
binnenhalen. In het jaar na Ulmee werd
opnieuw een donkerbruine hengst gebo-

paarden om op te groeien tot een sterk en
gezond paard. Afgelopen voorjaar kreeg
Jesprit een hengstveulen van Carell. Als
alles goed gaat, worden er het komende
voorjaar vier embryo’s van haar geboren.
De moeder van Jesprit, Esprit was
minstens zo’n bijzondere merrie. Op veertienjarige leeftijd was zij al prestatiemerrie.
Haar eerste veulen was Jesprit, de moeder
van Montender. Esprit’s tweede veulen
was eveneens van Burggraaf. Deze König
is voor het AES goedgekeurd en dekt
ieder jaar nog een aantal merries. Dat
lijken hele fijne sportpaarden, maar dat
hebben ze van geen vreemde, want König
won in Duitsland zestien keer het S-springen en maar liefst zevenenveertig keer het
MA-springen en vervolgens ook nog de
nodige volgprijzen. Na König werd Grafiet
gebruikt voor Esprit en uit deze combinatie werd L’Esprit geboren. Deze merrie
werd onder de naam Goldlady succesvol
uitgebracht door Hermann Klopper tot en
met de klasse ZZ in Nederland en vervolgens heeft ze in Duitsland ruim zeventig
overwinningen en plaatsingen in de S***
gehaald. Na L’Esprit volgde een, schijnbaar, vreemde eend in de bijt, de Jazzzoon Nanof. Vervolgens werd gekozen
voor Levantos als vaderdier en hieruit
werd de merrie Olesprit geboren. Zij
kreeg op vierjarige leeftijd haar eerste
veulen en werd vervolgens voor de sport
ingezet. In Nederland liep ze er tot en
met de klasse Z vaak bovenaan bij. Als

Amietendor (mv Concorde) veranderde op de Prinsjesdagveiling als veulen van eigenaar en werd later voorlopig
keur op CK Luttenberg 2008.
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Johnny Visschedijk
Negentien jaar geleden begon Johnny Visschedijk als spermakoerier en inmiddels is dit een volwaardige bedrijfstak. “Verzend KI was toen nog een uitzondering. In de ons omringende landen zijn ze er
nog veel later mee begonnen en dat is nu terug te zien. Moest je vroeger met je merrie aan het touw
naast de fiets naar de hengst, opeens kwamen alle hengsten overal vandaan beschikbaar. De mogelijkheden waren onbegrensd. Ik denk dat we met de komst van verzend KI voor wat betreft de paardenfokkerij een enorme sprong voorwaarts hebben kunnen maken en daar nu uitgebreid de vruchten
van plukken!”
Johnny Visschedijk laat overigens al zijn paarden in Duitsland uitbrengen. Niet alleen omdat hij
toevallig dicht bij de Duitse grens woont, maar ook omdat het systeem hem beter bevalt. “Als in
Nederland een ruiter Z gestart heeft, mag hij met geen enkel paard meer in klasse B starten. Dus ook
niet met een jong paard. Dat mag in Duitsland wel en dus kan een professionele ruiter de opleiding
van een paard vanaf dag één helemaal zelf doen. Vervolgens worden jonge paarden tot en met hun
zesde jaar uitgebracht in stijlproeven en beoordeeld op springkwaliteit en ‘rittigkeit’. Dat is heel
anders dan door een barrage heen jakkeren om een paar tientjes te winnen! Bovendien wordt per
paard zorgvuldig de levenswinsom bijgehouden en dat is heel handig. Het enige nadeel van het in
Duitsland uit laten brengen van mijn paarden, is dat ze in Nederland ook niet ‘gezien’ worden. Voor de
handel ben ik dan ook voornamelijk afhankelijk van kopers uit andere landen.”

Foto: Jacob Melissen

Edwin Oosterbroek was met Monarch (mv. Quattro B)
succesvol tot in de 1.35 m. Monarch wordt nu uitgebracht in de Z2-dressuur door Ellen Visschedijk.

Gezond, een geweldige instelling
en mooi
Montender is geboren op stal Visschedijk
in het kleine dorpje De Lutte aan de Nederlands/Duitse grens. Zijn fokker is Johnny

Foto: Jacob Melissen

negenjarige won ze beide kwalificatierondes en de finale van het open Z-Kampioenschap op CSI Twente. Vervolgens
zette ze haar carrière voort in Duitsland.
Daar bleek ze onverminderd succesvol
en sprong net als halfzus L’Esprit interna-

tionaal in de klasse S. Voltaire-zoon
Power Pac was de volgende nakomeling
van Esprit. Hij loopt met Dominik Bonar
in het 1.45 m. Er is momenteel belangstelling voor hem uit het buitenland en de
kans is groot, dat hij binnenkort verhuisd.
De één jaar later geboren volle broer
Royal Esprit is op jonge leeftijd als
hengst naar Mexico verkocht.

Monte Bellini (mv.Ramiro) won achtereenvolgens het Bundeschampionat voor vijf- en zesjarige
paarden. Dat was in de lange historie van Warendorf slechts één keer eerder voorgekomen.

Visschedijk. Hij heeft zijn liefde voor paarden niet van een vreemde, want zijn vader
was paardenhandelaar. “Het ging destijds
wel om heel andere paarden dan tegenwoordig. Mijn vader verkocht voornamelijk
werkpaarden. Je had toen nog weinig
echte sportpaarden, de meeste paarden
moesten werken op het land en werden
vervolgens gebruikt voor de sport. Ik heb
zelf ook paardgereden, maar dat was
alleen maar hobbymatig. Fokkerij vond ik
altijd al mooi en daar ben ik nu vijfentwintig
jaar mee bezig. Voor wat betreft Montender is het begonnen met de aankoop van
zijn grootmoeder Esprit, de Le Mexicomerrie. Ik heb haar in de sport uit laten
brengen, totdat ze de punten had voor de
klasse Z. Toen was ze vijf jaar en heb ik
haar laten dekken door Burggraaf. Dat was
een Holsteiner en ik heb altijd een voorliefde gehad voor Holsteinerhengsten, vanwege hun betrouwbare karakter en hun
springvermogen. Het enige waar je op
moet letten is de souplesse, dat moet bij
de merries vandaan komen. Uit de combinatie Burggraaf x Esprit werd Jesprit geboren. Zij groeide probleemloos op. Toen zij
twee jaar was, bezocht ik een hengstenshow in Vechta en daar liepen twee echt
hele aparte nakomelingen, goedgekeurde
hengsten, van Contender. Thuisgekomen
ben ik meteen in die bloedlijnen gaan rondsnuffelen en was er al snel uit, dat ik
Contender op Jesprit wilde gebruiken. Dat
was makkelijker gezegd dan gedaan, want
het Holsteiner Verband stelde zich toen
nog behoorlijk gesloten op ten opzichte
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Foto: Jacob Melissen

Foto: Jacob Melissen

Marco Kutscher won vorig jaar na een snelle rit met Montendro (mv.Polydor) de
Internationale Youngsterproef in Valkenswaard.

van buitenlandse fokkers. Uiteindelijk
mocht ik toch met Jesprit naar Badendorf
en is ze geïnsemineerd met Contender. Ze
was gelukkig meteen drachtig en daaruit is
Montender geboren. De combinatie van de
Holsteiners Contender x Burggraaf zou zo
op het eerste oog best kunnen zorgen voor
een heel fors paard, maar zowel achter de
moeder als achter de vader zat een
behoorlijke dosis volbloed en ik vertrouwde erop dat dit bloed evenzeer van invloed
zou zijn. Daarin heb ik gelijk gekregen,
want Montender zelf en zijn nakomelingen
zijn bloederig genoeg.”
“Montender was eigenlijk een veulen zoals
andere veulens. Ik vond hem toen niet
bijzonder ofzo. Maar als driejarige viel hij
me wel echt op; hij kon bewegen en springen, heel apart! Frank Kutscher is met
Montender gaan rijden, toen hij beleerd
was. Overal waar Montender kwam, keken
de mensen naar hem om; hij kon geweldig
springen, liet zich ongecompliceerd rondsturen en was daarnaast nog mooi om te
zien ook. Juist deze drie belangrijke dingen
zie ik terug bij al zijn nakomelingen en
daarnaast zijn ze ook allemaal gezond en
dat is minstens zo cruciaal. Vervolgens zijn
ze ook nog eens altijd bruin tot donkerbruin van kleur, ik ben er nog geen vos van
tegengekomen. Montender is van Frank
Kutscher, die ermee in het S sprong,
verhuisd naar de stal van Ludger Beerbaum. Hier ging Marco Kutscher ermee
aan de gang. Het klikte eigenlijk meteen en
Montender liet voor zo’n jong paard echt
hele goede dingen zien, zoals bij de Derby
in Hamburg. Daar eindigde hij bij de beste
twintig in de finale en daar staat echt wat!

24

Derojka veranderde vorig jaar op de veulenveiling Borculo voor 11.500 euro van
eigenaar.

Het eerlijke en ongecompliceerde karakter
heeft Montender van Contender maar ook
van zijn moeder en grootmoeder. Esprit
heb ik een keer gedekt met Jazz. Deze
heeft de naam een dressuurhengst te zijn,
maar er zit nog genoeg springbloed in zijn
pedigree. Uit die dekking werd Nanof
geboren. Op een zaterdag kwamen er
mensen het erf op rijden. Zij wierpen een
blik op Nanof en wilden hem meteen
kopen. Zaterdag is voor mij altijd een drukke dag, want dan doe ik veel werk voor de
paarden, stallen mesten en zo. Ik had
eigenlijk helemaal geen tijd voor die
mensen en zei dat hij niet te koop was,
maar ze bleven maar zeuren om dat paard.
Om er vanaf te zijn, noemde ik een bedrag,
waarvan ik dacht dat het genoeg zou zijn
om ze gillend van het erf te laten rennen.
Het enige wat ze erop zeiden was: “We
komen hem maandag halen.” Mijn dochters volgen onze fokproducten over de
hele wereld via internet, maar Nanof leek
van de aardbodem verdwenen en eigenlijk
dacht ik dat hij dood was. Totdat we vorig
jaar op de lijst voor de Paralympics zijn
naam ontdekten. Het bleek, dat hij daaraan
had meegedaan met een Noorse amazone,
Sigrid Rui op zijn rug! Samen werden ze er
vierde. Een Jazz die meeloopt op de Paralympics moet toch wel een hele brave Jazz
zijn! Van Jesprit hebben we dit jaar vier
embryo’s bij andere merries geïmplanteerd.
Ik hoop er nog een keer zo’n aparte uit te
kunnen fokken als Montender, maar dat zal
niet meevallen waarschijnlijk. Montender
staat niet thuis, toch hebben wij er hier
dagelijks plezier van. Twee van mijn drie
dochters rijden namelijk fanatiek dressuur

op een Montender-nakomeling. Ellen rijdt
met Monarch in de klasse Z2-dressuur.
Monarch is ook al in het 1.50 springen
uitgebracht; een veelzijdig paard dus. Ze
rijdt tevens met de door haarzelf opgeleide
Ultimo in het ZZ-licht.

Lovend
Marco Kutscher kan ook niet anders dan
lovend zijn over Montender. De Duitse ruiter
moet even pas op de plaats maken,
vanwege een vervelende schouderblessure, maar het is wel de bedoeling dat hij
binnenkort weer in het zadel van Montender klimt: “Dat paard betekent heel veel
voor mij. Ik ben er internationaal mee doorgebroken en heb ermee op de Olympische
Spelen gereden. Een onvergetelijke ervaring! Een jaar later won ik met hem ook nog
eens twee gouden medailles op het Europese Kampioenschap, voor het team en
individueel. Eigenlijk heeft Montender alle
eigenschappen die een goed springpaard
moet hebben. Hij laat zich makkelijk rijden,
heeft een geweldige instelling, want hij wil
er altijd overheen en is ook nog eens voorzichtig. In 2007 kreeg hij te kampen met
een peesblessure. We hebben hem alle tijd
gegeven om te genezen en begin 2008
ging het licht weer op groen. Hij was volop
in de race voor zijn tweede Olympiade.
Uiteindelijk bleek de Duitse concurrentie
toch te sterk en hebben we dat niet gered.
Vervolgens raakte ik geblesseerd. Montender is in de bloei van zijn leven, om hem
zolang aan de kant te laten was zonde.
Henrik von Eckermann rijdt ook voor de
stal van Ludger Beerbaum en hij had op
dat moment geen paard voor de echte
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Cohiba (mv.Voltaire) werd in 2007 verkocht op de Prinsjesdagveiling aan stoeterij
Duyselhof van VDL Groep-eigenaar Wim van de Leegte.

grote wedstrijden. Hij is op Montender
geklommen en kon er eigenlijk zo mee
wegrijden. Henrik en Montender hebben
voor Zweden meegedaan aan het CHIO in
Rotterdam. Montender kwam niet in de
buurt van het hout, maar had jammer
genoeg een tijdfout. Ze hebben ook
meegedaan aan het EK in Windsor. Ik kijk
zeker uit naar nakomelingen van Montender. Zijn zoon Monte Bellini is net zo’n
aparte. Hij won als vijf- en als zesjarige het
Bundeschampionat. Dat was in de
geschiedenis nog maar één keer eerder
voorgekomen. Hij kreeg voor zijn supermooie springronde een 9.5 en 9.7 en dat
waren de hoogste cijfers ooit. Daarnaast
heb ik tijdelijk een andere Montenderzoon, Montendro uitgeleend aan Henrik,
maar daar ga ik straks weer graag mee
rijden, want dat is ook zo’n paard waar ik
heel veel van verwacht!”

Vererving
In november 1996 werd Montender tijdens
de eerste bezichtiging van de Hengstenkeuring ster gemaakt. Twee jaar later werd
hij in Schijndel goedgekeurd voor het AES
en kampioen aldaar. Als oudere hengst
werd hij na de OS in Athene op de Hengstenkeuring doorverwezen naar Ermelo.
Johnny Visschedijk en Ludger Beerbaum
wilden hem echter niet daar laten voor de
vijfdaagse test. Vervolgens werd Montender in 2005 erkend voor het KWPN, dat
houdt in dat zijn nakomelingen worden
geregistreerd in het veulenboek.
Voor wat betreft zijn springindex scoort
Montender momenteel 145 met een
betrouwbaarheid van 43%. Voor zijn dres-

Arco (mv.Heartbreaker) bracht op de Prinsjesdagveiling in 2005 maar liefst 14.000
euro op en wordt momenteel opgeleid tot springpaard.

suurindex is dat 129, heel hoog voor een
springpaard, met een betrouwbaarheid van
45%. Het exterieur en de beweging van
zijn nakomelingen wordt gescoord op 106
en het vrijspringen op 109. De betrouwbaarheid is nog aan de lage kant, maar dit
komt volgens Arie Hamoen, voorzitter van
de Hengstenkeuringscommissie, doordat
deze betrouwbaarheid is gebaseerd op
slechts een heel gering aantal nakomelingen. “Montender is bij het KWPN erkend
op basis van zijn eigen prestaties. Hij heeft
Grand Prix gesprongen. De meeste van
zijn nakomelingen zijn nog geen drie jaar
oud. Als deze opgroeien en naar de stamboekkeuring komen, dan neemt de
betrouwbaarheid van zijn exterieurindex
zeker nog toe. Een aantal van zijn oudere
nakomelingen springt verdienstelijk in het
buitenland, maar hier is er nog onvoldoende over bekend. Als zijn Nederlandse
nakomelingen hier hun IBOP afleggen of in
de sport worden uitgebracht, komt dat de
betrouwbaarheid van Montender’s sportindex ook ten goede. Gesteld kan al wel
worden, dat hij de stokmaat met gemiddeld 3.28 cm verhoogd en dat is best veel.
Voor zover dat met deze lage betrouwbaarheid te zeggen is, lijkt Montender
zeker te kunnen verbeteren op iets
beknopte merries die maat missen of een
korte, hellende croupe hebben. In beweging voegt hij duidelijk souplesse toe en hij
vererft een goede galop, heel belangrijk
voor een springpaard!”

Opvallend goede nakomelingen
Er zijn inmiddels zo’n vijftig nakomelingen
van Montender, de meeste daarvan zijn

nog te jong om al iets in de sport gepresteerd te hebben, maar een aantal is inmiddels wel op die leeftijd en doet het opvallend goed. De zevenjarige Monte Bellini en
Montendro, de achtjarige Marius en Mya
Mercedes en Merlin hebben inmiddels al
een aantal plaatsingen in de S-klasse op
naam staan. Edwin Oosterbroek sprong
met Monarch tot en met het 1.35m.
Tegelijkertijd werd dit paard uitgebracht in
de Z-dressuur door Ellen Visschedijke.
Taika (mv.Candyboy) verhuisde naar
Zweden nadat Ellen er M1-dressuur mee
reed en deze merrie wordt nu in het
1.40m uitgebracht.
Montenders nakomelingen vinden tevens
gretig aftrek op diverse (veulen)veilingen.
In 2005 werden zoon Arco en dochter
Amietendor voor fikse bedragen verkocht
op de Prinsjesdagveiling. De laatste groeide op tot een mooie merrie en werd op CK
Luttenberg drie jaar later voorlopig keur.
Een jaar later veranderde publiekslieveling
Bonhomme in Dronten voor 10.500 euro
van eigenaar. In 2008 deed halfbroer
Dream King daar een schepje bovenop en
bracht maar liefst 28.000 euro op tijdens
de Prinsjesdagveiling. Derokja veranderde
van eigenaar op de veulenveiling in Borculo. In 2007 gebeurde dat met Calife en
Cohiba, op respectievelijk de Limburgse
Veulenveiling en de Prinsjesdagveiling.
Ook op buitenlandse veilingen gaan
Montender-nakomelingen als zoete broodjes over de toonbank. Inmiddels zijn de
Montender-zonen Bentley en Bontender
DDH aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek en zijn My Tender Z en
Sontender goedgekeurd voor het AES.
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