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Lembrion de Narcotique (Diamant de Semilly x Mr.Blue)

ENTERBROOK

D EK S TAT ION

Dierenkliniek Enterbrook
Wij beschikken over een modern ingerichte paardenkliniek en richten ons daarnaast op de kleine
huisdieren. De veterinaire ontwikkelingen worden continu gevolgd, om zo de klant zo goed mogelijk van
dienst te kunnen zijn.
De dierenkliniek biedt hoogwaardige veterinaire dienstverlening voor paarden op het gebied van:
- gynaecologie

* inseminaties met vers en diepvriessperma
* embryotransplantatie

- sportpaardenbegeleiding
- kreupelheidsdiagnostiek
- pees- en gewrichtsechografie
- röntgenonderzoek * aan- en verkoopkeuringen voor verzekeringen
* PROK-keuringen
* hengstenselectie KWPN-NRPS-FPS
- chirurgie

* arthroscopie

- laryngoscopie

* cornageonderzoek hengsten en merries KWPN-NRPS

- tandheelkunde
- bloedanalyse-apparatuur
De kliniek voor gezelschapsdieren biedt:
- chippen
- vaccinaties
- tandheelkunde
- bloedanalyse-apparatuur
- echografie
- röntgenonderzoek
- chirurgie
- voedingsadvies
Het veterinaire team omvat Erkende Paardendierenartsen, een Erkend Keuringsdierenarts, een Specialist Chirurgie Paard, een Paardentandarts en een dierenarts gespecialiseerd in de Gezelschapsdieren.

Zet- en drukfouten voorbehouden
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Voorwoord
Beste fokkers,
Als fokkers moeten we vooral liefhebbers zijn, want het is een lange weg om een goed sportpaard te
fokken. Na veelal lang beraad wordt de hengstenkeuze gemaakt, dan is het wachten totdat de merrie
goed hengstig wordt, en hopelijk elf maanden later een gezond veulen ter wereld brengt. En dan begint
het eigenlijk pas: het opfokken en vervolgens op (laten) leiden van de sportpaarden. Niet iedereen wil en
kan dat hele traject in eigen hand houden.
Zoals elk jaar staat u als fokker weer voor de keuze om de juiste hengst te kiezen voor uw merrie. Een
hengst die goede eigenschappen kan verankeren, en eventuele minpunten kan compenseren. Veelal
valt de keuze op een bewezen vererver, omdat met hen een reële inschatting van het resultaat gemaakt
kan worden. Maar laten we ook onze jonge, beloftevolle hengsten niet vergeten want zij hebben de toekomst. We zijn verheugd een aantal hengsten te kunnen aanbieden met ongekend talent en ijzersterke
bloedlijnen. Zo hebben we dit jaar de AES-kampioen Lembrion de Narcotique goedgekeurd gekregen.
Zijn familie behoort tot de allerbeste ter wereld!
Ook de jonge Heartbreaker-zoon Oak Grove’s Heartthrob zal dit jaar op ons station beschikbaar staan
aan de fokkerij. Naast bewezen sporthengsten als Apardi en Action Breaker, die ook komend seizoen
weer voor u klaar staan bij Enterbrook. Via diepvriessperma kunnen we excellente hengsten als Casallo
Z, Tobago, Halifax van het Kluizebos, Diamond Z en Armitages Boy aanbieden, waarmee we wederom
een heel gevarieerd aanbod hebben kunnen realiseren.
Met de juiste jonge hengst blijft de generatie-interval kort en door het combineren van de allerbeste
bloedlijnen, kunnen we snel grote stappen maken in de fokkerij. Want ook met jonge hengsten is fokken
gelukkig geen gokken.
Wij wensen u een vruchtbaar jaar toe!
Gerrit en Leontine ter Harmsel-Zanderink
Britt, Wesley en Quinten
en medewerkers

Hengstenshow
donderdag 28 maart 2019
om 19.30 uur aan de Wolvesweg 2 in Enter
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Action Breaker gaat
topspringpaarden
brengen!
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Action Breaker

Dekgeld €1.700

(Heartbreaker x Lys de Darmen x Porche de Bornival)
BWP, 2000, bruin, 1.75m
goedgekeurd voor: KWPN, BWP, SF, SI, OS

De internationale topspringhengst Action Breaker
staat vanaf 2016 bij ons volledig ter beschikking
van de fokkerij. Onder Sergio Alvarez Moya was de
Heartbreaker-zoon zeer succesvol op het hoogste
niveau. Zo schitterde het duo op de Wereldruiterspelen in Kentucky en in de Wereldbekerfinale,
werden ze derde in de prestigieuze Grand Prix van
Aken, tweede in de GCT-Grand Prix van Cannes en
won hij met het Spaanse team de Nations Cup-finale in 2012. Ook nam Action Breaker succesvol
deel aan de Grote Prijzen van bijvoorbeeld Dublin,
Hickstead, Genève, La Coruna en Montecarlo. Een
volle broer van Action Breaker is de Grand Prixhengst Quasimodo van de Molendreef, die grote
bekendheid geniet als vader van fenomeen Hello
Sanctos van Scott Brash. Vader Heartbreaker
werd zelf onder Peter Geerink vierde in de Grand
Prix van Aken en heeft zich weten te onderscheiden in de fokkerij met producten als Toulon,
Harley VDL, Romanov, VDL Groep Zidane en USA
Today. Moedersvader Lys de Darmen is één van
de meest invloedrijke merriemakers en leverde
een reeks internationale springpaarden.
Action Breaker is een grote moderne, langgelijnde
hengst met een imponerend voorkomen. Hij heeft
een fantastische galop, is elastisch, krachtig en
heeft veel balans. Hij combineert een perfecte
afdruk met techniek en weet zich bovendien sterk
te vererven. Zijn oudste producten vallen op in
de internationale sport zoals Dobra de Proceyo,
NFL Favorite, Fixdesign Funke van ’t Heike en
Fifty-Fifty 111. Diverse zonen van Action Breaker
zijn goedgekeurd, waaronder Action Blue, Hopefull
EB, Gentleman ST en onze eigen veelbelovende
hengsten Jack Daniels E.B. en Ice Breaker E.B. die
met 80 respectievelijk 82 punten zijn goedgekeurd
bij het KWPN. Na een superieure sportcarrière
weet Action Breaker nu zijn naam te vestigen als
vererver!

With Sergio Alvarez Moya this impressive stallion
was very successful on the highest level. They
competed at the World Equestrian Games and
the World Cup final, and were placed third in
the Grand Prix of Aachen and second in the
GCT-Grand Prix of Cannes. Action Breaker is an
athletic, well-developed stallion with a great deal
of power. His eldest offspring is standing out in
the international sport such as Dobra de Proceyo,
NFL Favorite, Fixdesign Funke van ’t Heike and
Fifty Fifty 111.

Van de topsport
naar topvererver!
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Olympisch springpaard
en KWPN-erkend!
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Apardi

Dekgeld € 1.500

(Corland x Kannan x Jasper)
KWPN, 2005, donkerbruin, 1.75m
goedgekeurd voor: KWPN

In 2016 nam Apardi deel aan de Olympische
Spelen van Rio de Janeiro onder Daniel Bluman.
Daarnaast wist hij zich al vele malen te plaatsen
op internationale vijfsterren concoursen. Met
zijn onbegrensde vermogen, snelle reflexen en
goede instelling is hij al tot vele goede resultaten
gekomen. Zoals een derde plaats in de GCT-Grand
Prix van Chantilly en een zege in het 1.50m in
Calgary. Eind 2015 is Apardi om die reden erkend
voor de KWPN-dekdienst. Interessant is dat dit
springkanon een volle broer is van de imponerende KWPN-goedgekeurde hengst Bacardi VDL,
waarmee Jos Lansink de zilveren medaille won
op het WK voor zevenjarigen. Hij vervolgt zijn internationale carrière op het hoogste niveau onder
Janika Sprunger, met wie hij zich al geklasseerd
heeft in diverse Nations Cup-wedstrijden en Grote
Prijzen. Beide broers hebben het talent niet van
een vreemde.
Vader Corland was tot op het hoogste niveau succesvol in de sport met Wout-Jan van der Schans
en heeft grote naam gemaakt als vererver dankzij
producten als California, Andretti S, Fardon, VDL
Torlando en Silvana HDC. Zijn moeder Supardi is
een halfzus van de internationale springpaarden
Tupardie (v.Ahorn) en Agupardie (v.Montreal VDL).
Uit deze directe lijn komt ook het internationale
1.50m-paard Virginia II van Arthur da Silva. Met
achtereenvolgens de internationale sport- en
fokhengsten Corland, Kannan en Jasper beschikt
Apardi over een zeer interessante bloedsopbouw.
De extra springende Apardi verdient alle kansen
in de fokkerij gezien zijn sterke afkomst, goede
prestaties en veelbelovende eerste nakomelingen.

Last year Apardi and Daniel Bluman showed their
qualities at the Olympic Games in Rio de Janeiro.
They already claimed great results such as a third
prize in the GCT Grand Prix of Chantilly and a
victory in the 1.50m class of Calgary. He is a full
brother of the outstanding stallion Bacardi VDL
(Janika Sprunger), who won silver at the WC for
7yo with Jos Lansink. Apardi’s sire Corland produced other top horses such as California, Andretti
S and Silvana HDC. His dam Supardi is a half
sister of the international showjumpers Tupardie
and Agupardie. Having regards to his first class
pedigree and record, Apardi deserves all the trust
of the breeders.
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Alicante

Dekgeld € 1.500

(Casall x Indoctro x Lagos)
Holstein, 2005, schimmel, 1.70m
goedgekeurd voor: KWPN, SF

Onder Jérôme Guery heeft Alicante zich ontwikkeld tot een succesvol Grand Prix-paard. Naast
dat hij in 2016 de Sires of the World won, behoren
ook twee zeges in het 1.50m van Chantilly tot zijn
sportieve hoogtepunten. Hij wordt nu gereden
door Dayro Arroyave en uit een beperkt aantal
dekkingen komen diverse nazaten bovendrijven,
zo doen Cartaya en Fileva ST goede zaken in
de Youngster Tour evenals zijn kwaliteitsvolle
gekeurde zoon Faldo. Van moederszijde vertegenwoordigt Alicante de Holsteiner stam 8777.
Zijn grootmoeder U-Laester is een halfzus van de
hengsten Cantus, Calvin en Lansing.

mited amount of coverings he produced successful
horses such as the Cartaya (Hans Dieter Dreher),
Fileva ST (Marc Bettinger) and Faldo (Vicky van der
Poel). His granddam U-Laester is a half sister of
the stallions Cantus, Calvin and Lansing.

Ridden by Jérôme Guery this striking stallion
Alicante claimed great results, such as winning the
Sires of the World-competition in 2016. Out of a li-

Arezzo VDL

Dekgeld € 1.500

(Chin Chin x Heartbreaker x Renville)
KWPN, 2005, vos, 1.66m
goedgekeurd voor: KWPN, Hann

Na een bliksemcarrière onder het zadel van
Jessica Kürten presteerde Arezzo VDL overtuigend op het hoogste niveau met Jur Vrieling.
Zijn sterke galop, afdruk, atletische vermogen en
instelling leverden hem opvallende prestaties op
1.50/1.60m-niveau op. Ook in de fokkerij weet
deze Grand Prix-hengst zich te onderscheiden
en daarmee verdiende hij afgelopen jaar het
keurpredicaat. Zijn oudste nakomelingen springen
zich internationaal in de kijker zoals VDL Edgar M,
Farah en Evita W. Bovendien doen zijn nakomelingen goede zaken in de aanlegtesten en op de
keuringen. Bij het KWPN zijn zonen Hampshire
VDL, Janeiro en Illusion gekeurd, en dit jaar zijn
er wederom drie zonen aangewezen. Arezzo VDL
heeft een zeer hoge springindex van 154 (91%).
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Last year Arezzo VDL was awarded with the prestigious ‘keur’ predicate of the KWPN. He jumped at top
level with Jessica Kürten and Jur Vrieling. Also as a
breeding stallion Arezzo VDL is a class of his own. His
eldest offspring is already successful in the international sport such as VDL Edgar M, Farah and Evita W.
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Baltic VDL

Dekgeld € 1.250

(Quaprice Z x Jus de Pomme x Wellington)
KWPN, 2006, bruin, 1.67m
goedgekeurd voor: KWPN, Hann, SI

Sinds begin 2018 heeft topruiter Jur Vrieling beschikking over de eerder onder James Billington
al op 1.60m-niveau succesvolle hengst Baltic
VDL. De genetisch interessante hengst is een
volle broer van Ben Maher’s Grand Prix-springpaard Don Vito en timmert als vererver ook sterk
aan de weg. Op de KWPN Stallion Show werd hij
gehuldigd als keurhengst dankzij het grote aantal
opvallend presterende nakomelingen. Hij bracht
onder meer de KWPN-goedgekeurde hengsten
Graziano (Micky Morssinkhof), die in 2017 nog
knap vierde werd op het WK in Lanaken en dit jaar
de hengstencompetitie won, en Hampton VDL. De
oudste nakomelingen van hem springen zich in de
kijker op 1.40/1.50m-niveau zoals Farona, Fancy
Roos VDL (IBOP 88) en Freya.

Baltic VDL is one of the top stars of Jur Vrieling
and he is awarded ‘keur stallion’ for the KWPN
studbook. His eldest offspring are competing on
1.40/1.50m level already, such as Farona, Freya
and Fancy Roos VDL.

Cohinoor VDL

Dekgeld € 1000

(Cornet Obolensky x Stakkato x Contender)
Hann, 2012, schimmel, 1.67m
goedgekeurd voor: KWPN, Westf

Dit jaar maakte Cohinoor VDL een verbluffende indruk met zijn eerste jaargang zonen op de KWPN
Stallion Show, waarvan er vier zijn aangewezen
voor het verrichtingsonderzoek waaronder reservekampioen Louay Fortuna. Zijn moeder Sophia is
een halfzus van de internationaal 1.45m-springende Westfaalse hengst Cornwall van Christian Kukuk, net als Cohinoor VDL afstammend van Cornet
Obolensky. Sophia bracht al de Congress-dochter
Carissma, die in de aanlegtest een 10 voor haar
springtechniek verdiende. De moederlijn gaat
rechtstreeks terug op de Graf Grannus-dochter
Grafin Galaxia, die op 1.45m-niveau presteerde.
Onder James Billington doet Cohinoor VDL goede
zaken in de hengsten- en jonge paardencompetities. In het verrichtingsonderzoek verdiende
hij 83 punten.

Cohinoor VDL is a promising son of the phenomenal Cornet Obolensky. His dam Sophia is a half sister
of the international 1.45m jumping stallion Cornwall (s. Cornet Obolensky) In the KWPN performance test he earned 83 points and he is now showing
his skills in the young horse competitions.
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Casallo Z

Dekgeld € 1.750

(Casall x Carthago x Lord Calando)
Zangersheide, 2004, vos, 1.67m
goedgekeurd voor: Zang, SF

Casallo Z heeft zich rondom bewezen in de sport.
Hij won onder meer de Grand Prix van CSI5*
Cascais, werd tweede in de Grand Prix van CSI5*
Monte Carlo en won met het Italiaanse team in
meerdere Nations Cup-wedstrijden. Zijn vader Casall had ook een ongekend succesvolle sportcarrière, met deelname aan de Olympische Spelen,
EK’s en de Wereldruiterspelen. Deze meervoudig
Grand Prix-winnaar leverde al talloze nakomelingen op het hoogste niveau. Ook van moederszijde
beschikt Casallo Z over goede springgenen,
zo is zijn moeder een halfzus van het Grand
Prix-springpaard Calandra (v.Calido I) van Primoz
Rifelj. Moedersvader Carthago nam deel aan
twee Olympische Spelen met Jos Lansink en won
meerdere Grand Prix en Nations Cup-wedstrijden.
Als vererver behoort hij tot de buitencategorie, die
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ook in de tweede generatie nog zijn stempel weet
te drukken. Uit deze directe familie stammen ook
internationale springpaarden Cheetano, Contino
58, Asgaard en M-Calido. Casallo Z wordt nog op
zeer beperkte schaal ingezet voor de fokkerij. Met
zijn uitstekende prestaties en sterke afkomst lijkt
hij van grote waarde te kunnen zijn als vererver.

The striking Casallo Z has already an impressive
record at the highest level. He won the Grand Prix
of CSI5* Cascais, was runner-up in the Grand Prix
of CSI5* Monte Carlo and won the Nations Cup
with the Italian team several times. This son of
the top stallion Casall is bred out of a half sister
of the Grand Prix showjumper Calandra. Casallo
Z has only a few offspring so far and is heading a
grand future in breeding.
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Casago

Dekgeld € 1.200

(Casall x Carthago x Caletto I) 		
Holst, 2011, schimmel, 1.70m
goedgekeurd voor: KWPN

Onder Piergiorgio Bucci toont Casago zijn grote
talent op internationaal 1.40m-niveau. Deze
zoon van topvererver Casall zit genetisch gezien
eveneens fantastisch in elkaar, en dat maakt hem
niet alleen voor de sport maar ook zeker voor de
fokkerij een ware belofte. Zijn moeder Larthago
sprong met Mathijs van Asten op internationaal
1.50m-niveau en geniet bekendheid als moeder
van de 1.50m-geklasseerde Harley VDL en de
Grand Prix-paarden Hopes Are High Z en Sören Z.
Zijn oudste nakomelingen zijn in 2015 geboren en
lijken aan de hooggespannen verwachtingen te
voldoen.

the international 1.50m jumping mare Larthago.
She is reknown for producing top horses, such as
the international 1.50m jumping stallion Harley
VDL and the Grand Prix showjumpers Hopes are
High and Sören Z.

This outstanding 8yo stallion is performing on international 1.40m level with rider Piergiorgio Bucci. Casago has great origines, as he is bred out of

Dakar VDL

Dekgeld € 1.000

(Cardento x Nimmerdor x Silbersee)
KWPN, 2008, schimmel, 1.76m
goedgekeurd voor: KWPN, Old, Hann

De met veel macht springende Dakar VDL heeft
zich met James Billington en Jur Vrieling in de
kijker gesprongen op internationaal 1.45m-niveau.
Zijn vader Cardento won maar liefst drie zilveren
teammedailles op het EK, WK en de OS. In de fokkerij drukt hij zijn stempel met een reeks opvallende springpaarden, zoals Cyklon, Glory Days, Matrix
en Nice Stephanie. Zijn moeder Nisolde leverde al
meerdere internationale springpaarden, waaronder de voormalige KWPN-kampioenshengst Boss
(v.Indoctro), en de 1.40m-springende Sunsolde
(v.Corland) en Anisolde( v.Indoctro). Zelf is Nisolde
een halfzus van de internationale springpaarden
Magnum (v.Goodtimes) en Silbertair (v.Voltaire).
De oudste nakomelingen van Dakar VDL vallen
positief op onder het zadel. Ze beschikken over
een goede galop, veel vermogen en instelling.

Dakar VDL stands out with his unlimited scope
and is now ridden by top rider Jur Vrieling. He is
bred out of the regional champion mare Nisolde,
who foaled several other top horses. Dakar’s
offspring jumps with scope, good technique and
the right mentality.
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Diamond Z

Dekgeld € 1.200

(Diamant de Semilly x Contender x Nimmerdor)
Zang, 2009, bruin, 1.77m
goedgekeurd voor: Zang

De imponerende hengst Diamond Z presteerde
met Dominique Hendrickx op internationaal
1.45m-niveau en is nu bij Niels Bruynseels onder
het zadel. Uit dezelfde moeder is de veelbelovende
Cornet Obolensky-zoon Ibolensky met goede
punten goedgekeurd bij het KWPN. Diamond Z
beschikt over een eersteklas bloedopbouw en
is een kleinzoon van de goed fokkende merrie
Femmenor V. Zij geniet bekendheid als moeder
van het Olympische springpaard Royal Discovery
van Samantha McIntosh en bracht daarnaast
meerdere 1.35/1.40m-paarden. Ook vinden we
haar terug achter de internationale springpaarden
Stakkador en Ucchino. De vader van Diamond Z is
de Grand Prix-hengst Diamant de Semilly.

international 1m45 level. He is a grandson of the
top breeding mare Femmenor V. She not only produced the Olympic showjumper Royal Discovery
(Samantha McIntosh) but is also in the damline of
international jumpers like Stakkador and Ucchino.
Diamond Z is sired by the legendary top sport and
breeding stallion Diamant de Semilly.

The impressive Diamond Z is performing on

Donnerbube I

Dekgeld € 1.100

(Donnerhall x Pik Bube I x Wachtelkönig)
Old, 1994, bruin, 1.73m
goedgekeurd voor: West, Old

Donnerbube I combineert een bewezen komaf
met een prachtig palmares en goede vererving.
Vader Donnerhall presteerde op het hoogste
niveau en is al jaren topleverancier van Grand
Prix-paarden en gekeurde hengsten. Bekende
nakomelingen zijn De Niro, Don Primero, Donnperignon, Digby en Donatha S. Ook moedersvader
Pik Bube I is een eersteklas vererver gebleken en
heeft met name als merriemaker veel invloed in
de fokkerij gehad. De sterk bewegende Donnerbube I maakte onder Stefan Peter al op tienjarige
leeftijd zijn Grand Prix-debuut met scores boven
de 70%, daarna was hij nog jarenlang succesvol
onder Silvia Rizzo. Uit een zeer beperkt aantal
dekkingen bracht Donnerbube I al de Grand
Prix-paarden Diomedes van Sophie Wells en
Daiquiri van Anna Paprocka Campanella.
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Under the saddle of Stefan Peter and Silvia Rizzo
was Donnerbube I a successful Grand Prix dressage horse. He is the result of the solid combination
Donnerhall x Pik Bube I. Out of a limited amount
of coverings he already produced Grand Prix
dressage horses like Diomedes (Sophie Wells) and
Daiquiri (Anna Paprocka Campanella).
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Emerald van ’t Ruytershof

Dekgeld € 950 per inseminatie

(Diamant de Semilly x Carthago x Lys de Darmen)
BWP, 2004, vos, 1.70m
goedgekeurd voor: BWP, SF, GGK, Holst, KWPN

Het veelbesproken springkanon Emerald van
‘t Ruytershof kan terugkijken op een glansrijke
carrière op het hoogste niveau. Al op negenjarige leeftijd maakte de patente voshengst zijn
debuut voor het Nederlandse team, en in 2016
nam het duo deel aan de individuele finale van
de Olympische Spelen. Ook de afkomst van deze
veelvuldige Grand Prix-winnaar is uit het boekje.
De Olympische sport- en fokhengst Diamant de
Semilly is gecombineerd met de 1.45m-springende Carthina Z. Deze Carthago-dochter leverde
meerdere internationale paarden waaronder het
Grand Prix-springpaard Diamanthina van ’t Ruytershof, een volle zus van Emerald. Als vererver
maakt Emerald zo mogelijk nog meer indruk, met
topproducten als Igor, Imerald van ‘t Voorhof en
I’m Special de Muze.

Emeralds first breeding results look very promising! In 2016 Harrie and Emerald were placed for
the individual final of the Olympic Games and they
already won multiple Grand Prix and Nations Cup.
His eldest offspring is already competing on the
highest level such as Igor, Iluna and Jaguar van
de Berghoeve.

Gerardus

Dekgeld € 1.000

(Carambole x Iroko x Zuidhorn)
KWPN, 2011, bruin, 1.73m
goedgekeurd voor: KWPN, Old

De goed springende Gerardus valt op onder
Gerbert ter Koppele. In de hengstencompetitie
sprong hij zich in de kijker in de klasse Z. De met
veel afdruk en vermogen springende Gerardus is
een halfbroer van het Grand Prix-paard Vignet van
Johnny Pals, die bij Zangersheide gekeurd is, en
het 1.45m-paard Cuata. Zijn vader is de succesvolle Grote Prijzen-winnaar Carambole, die onder
Willem Greve meerdere malen deel uitmaakte
van het Nederlandse team waaronder op het EK
in Herning. Moeder Ruata is een halfzus van het
internationale 1.50m-paard Uata. De oudste nakomelingen van Gerardus vallen op met hun goede
springmanieren.

In the KWPN stallion competition of 2018 he ended
up third on 1.30m-level. He is a half-brother of the
international GP showjumping stallion Vignet of
Johnny Pals and the 1.45m jumper Cuata. The first
offspring of Gerardus show a lot of talent.

This promising Gerardus is showing his great
qualities under the saddle of Gerbert ter Koppele.
D E K S TAT I O N E N T E R B R O O K 2 0 1 9
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Four Legends KS

Op aanvraag

(Wynton x Ferro x De Niro)
KWPN, 2010, zwart, 1.67m
goedgekeurd voor: KWPN, AES

Onder Dominique Filion valt Four Legends KS heel
positief op in de Lichte Tour, nadat hij eerder al de
hengstencompetitie klasse Z won. Zijn halfbroer
Le Formidable werd dit jaar uitgeroepen tot KWPN
hengstenkeuringskampioen. Als zesjarige deed hij
al van zich spreken met Marieke van der Putten,
dankzij een derde plaats in de Pavo Cup en een
zesde plek op het WK voor jonge dressuurpaarden. In datzelfde jaar werd hij met driemaal een 9
en een totaalscore van 85 punten ingeschreven bij
het KWPN. De interessant gefokte Four Legends
KS blinkt uit met zijn sterke basisgangen, schakelvermogen, werklust en rijdbaarheid. In zijn pedigree zien we de goed fokkende Grand Prix-hengst
Wynton, waarmee Madeleine Witte-Vrees op het
hoogste niveau actief is, gecombineerd met een
uitzonderlijke moederlijn. Via de goed geteste
Ferro-dochter Vienna gaat deze lijn terug op de
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bekende De Niro-dochter Annabel. Zij bracht eerder al de internationale Grand Prix-hengst Chagall
D&R (v.Jazz) en de eveneens KWPN-gekeurde
Lichte Tour-hengst Bretton Woods (v.Johnson).
In 2017 zijn de eerste veulens van Four Legends
KS geboren.

Four Legends KS was winner of the KWPN stallion
competition on the highest level with Stephanie
Kooijman. This well-bred stallion claimed great
results with Marieke van der Putten before, such
as a 6th place at the WC for 6yo. His sire Wynton
is competing on GP-level and he represents a special damline. His granddam Annabel also foaled
the Small Tour KWPN stallions Bretton Woods
and Chagall D&R and his dam Vienna scored high
marks in the mare testing.

D E K S TAT I O N E N T E R B R O O K 2 0 1 9

Glamourdale

Op aanvraag

(Lord Leatherdale x Negro x Ahorn)
KWPN, 2011, zwart, 1.70m
goedgekeurd voor: KWPN, Old

De fantastisch gemodelleerde Glamourdale was
in 2014 de onbetwiste kampioen op de KWPN
Hengstenkeuring. Afgelopen jaar bewees hij zijn
grote klasse door Wereldkampioen te worden
bij de zevenjarigen onder Charlotte Fry. Met zijn
expressieve bewegingsvorm en extra zelfhouding
is hij een zeer opvallende verschijning, kwaliteiten
die hij bovendien sterk weet te vererven. In zijn
pedigree treffen we de bewezen succescombinatie Lord Leatherdale x Negro. Zijn vader drukt
een duidelijke stempel op de fokkerij en presteert
op Intermediaire II-niveau. De nakomelingen van
deze eyecatcher combineren net als hun vader
een extra model met goede bewegingstechniek.

exceptional movements with a lot of self-carriage and balance, which he also passes on to his
offspring.

Glamourdale is developing vert well under the
saddle of Charlotte Fry. This black eyecatcher has

Glasgow van ‘t Merelsnest

Dekgeld € 1.400

(Nabab de Rêve x Darco x Hedjaz)
BWP, 2006, zwartbruin, 1.75m
goedgekeurd voor: SF, Old, Hann

De genetisch interessante Glasgow van ‘t Merelsnest heeft zich met Jur Vrieling ontwikkeld tot een
top Grand Prix-paard en nam deel aan de WEG in
Tryon. Ze wonnen de Grand Prix van Rome en de
Wereldbekerwedstrijd van Helsinki. Ook droegen
ze bij aan de superieure zege van het Nederlandse team in de Nations Cup-finale in Barcelona.
Glasgow van ’t Merelsnest heeft een fantastische
moederlijn. Zijn moeder Wendelina sprong op
internationaal Grand Prix niveau met Marc van
Dijk en is een volle zus van Sapphire, het bekende
topspringpaard van Mclain Ward. Sapphire won
tweemaal Olympische teamgoud en schreef vele
Grote Prijzen op haar naam, waaronder die van
Calgary en Wellington. De oudste nakomelingen
van Glasgow staan aan het begin van een internationale carrière, zoals Grazia Z, Gigolo Z en Bitcoin.

The well-bred Glasgow van ’t Merelsnest has
achieved great results with Jur Vrieling, like
winning the Grand Prix of Rome, the World Cup of
Helsinki and the Nations Cup final in Barcelona.
His dam was performing on the highest level and
is a full sister of Mclain Ward’s Sapphire.

D E K S TAT I O N E N T E R B R O O K 2 0 1 9
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Ice Breaker E.B.

Dekgeld € 950

(Action Breaker x Quite Easy I x Acord II)
KWPN, 2013, bruin, 1.69m
Goedgekeurd voor: KWPN, OS

In het KWPN verrichtingsonderzoek deed Ice
Breaker E.B. goede zaken dankzij zijn zeer goede
rijdbaarheid (9) en extra springkwaliteiten. Voor
zijn goede techniek kreeg hij een 8.5, naast
8-en voor galop, reflexen, vermogen, aanleg en
instelling waarmee hij uit kwam op een mooie
totaalscore van 82 punten. Ice Breaker E.B. laat
zien een zeer compleet springpaard te zijn, die zijn
ruiters een zeer goed gevoel geeft. Hij stamt af
van de tophengst Action Breaker, die onder Sergio
Alvarez Moya derde werd in de GP van Aken, zich
in vele Grand Prix plaatste en deelnam aan de
Wereldbekerfinale en de WEG van Kentucky. Zijn
oudste producten vallen op in de internationale
sport zoals Dobra de Proceyo, Fixdesign Funke
van ’t Heike en Fifty Fifty 111.
De springaanleg heeft dit toekomsttalent Ice
Breaker E.B. ook zeker van moederszijde meegekregen. Zijn moeder Zsa Zsa bracht eerder al het
achtjarige internationale springpaard Evantos
EB (v.Levantos II) waarmee James Wilson op
1.40m-niveau presteert, evenals de beloftevolle
AES-gekeurde hengst Gunnar E.B. (v.Acolord).
Zelf slaagde Zsa Zsa met meerdere achten
voor de IBOP. Grootmoeder Walesca I bracht de
Zangersheide gekeurde hengst Sandro Beast E.B.
(v.Sandro Boy) en is bovendien tevens grootmoeder van het 1.40m-springpaard C.Baladina (v.Daredevil) van Roberto Cristofoletti. Vervolgens gaat
deze Holsteiner lijn terug op de merrie Walesca.
Deze Landgraf I-dochter staat verder aan de basis
van internationale springpaarden als Nederlands
kampioen VDL Groep Zidane (v.Heartbreaker),
Alamo (v.Acorado I), Zizou Zazou (v.Cascavelle) en
Quin Air (v.Quintero).
Met zo’n bewezen afkomst is Ice Breaker E.B. voor
zowel sport als fokkerij een grote belofte.

Met zo’n bewezen afkomst is
Ice Breaker E.B. voor zowel
sport als fokkerij een grote
belofte.
Ice Breaker E.B. is very promising for sport and
breeding. He received high marks in the KWPN
performance test, including a 9 for rideability. This
son of the Grand Prix stallion Action Breaker is
approved with a total of 82 points. His dam Zsa
Zsa also produced the 8yo international 1m40
showjumper Evantos EB (s.Levantos II) of James
Wilson and the AES approved stallion Gunnar
E.B. (s.Acolord). Ice Breaker E.B. represents a
successful damline.

D E K S TAT I O N E N T E R B R O O K 2 0 1 9
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Impressive VDL

Dekgeld € 800

(Douglas x Contender x Corofino I)
KWPN, 2013, bruin, 1.72m
goedgekeurd voor: KWPN

Impressive VDL doet zijn naam eer aan. Hij is een
typische nakomeling van stempelhengst Douglas:
formaat, afdruk en zeer veel macht op de sprong.
Bij het KWPN werd hij ingeschreven met een
mooie score van 82.5 punten. Hij beschikt over
een interessante bloedsopbouw en vertegenwoordigt een stam waar al meerdere internationale
springpaarden uit zijn voortgekomen. Zo is zijn
moeder Atendri een halfzus van het succesvolle
internationale paard Prestigious van Dirk Ahlmann
en bracht een halfzus onder meer het Grand
Prix-springpaard For Cento van Jos Lansink. Uit
deze familie komt ook de KWPN-erkende Grand
Prix-hengst Fernando van Johnny Pals. De veulens uit de eerste jaargang van Impressive VDL
deden goede zaken op de veulenkeuringen.

Impressive already lives up to his name: he is
quite an impressive son of the foundation sire
Douglas. Impressive has size, power and unlimited scope. With a wonderful score of 82.5 points
he was approved by the KWPN. His damline has
already produced international showjumpers like
Prestigious, For Cento and Fernando.

Inclusive

Dekgeld € 1.250

(Everdale x Uptown x Jazz)
KWPN, 2013, bruin, 1.67m
goedgekeurd voor: KWPN, NRPS

In het najaarsonderzoek van 2016 kwam Inclusive
met een prachtige totaalscore van 86 punten als
topper naar voren. Hij verdiende negens met zijn
houding & balans en rijdbaarheid & bewerkbaarheid, naast louter 8,5-en voor alle andere onderdelen. Daarmee wordt al duidelijk dat we hier met
een hengst van speciale klasse te maken hebben.
De expressief bewegende eyecatcher stamt af
van de Lichte Tour-hengst Everdale, die een stempel weet te drukken op de fokkerij. Met vervolgens
de goed verervende kampioenshengst Uptown en
stempelhengst Jazz beschikt Inclusive over een
interessante bloedopbouw. Dat in combinatie met
zijn ontegenzeggelijke eigen kwaliteiten maakt
hem waardevol voor sport en fokkerij.

kable total of 86 points. This eyecatcher descends
from the Small Tour stallion Everdale, whose
offspring are blessed with great movements just
like this promising 4yo stallion. His rideability and
selfcarriage are also outstanding.

Inclusive is approved for the KWPN with a remar-
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Luigi d’Eclipse

Dekgeld € 1.200

(Catoki x Calato x Polidiktus van de Helle)
BWP, 2011, bruin, 1.68m
goedgekeurd voor: Zang

Op de voorjaarskeuring van Zangersheide in 2015
maakte deze zeer getalenteerde Luigi d’Eclipse
al een verbluffende indruk. Inmiddels timmert hij
hard aan de weg in de internationale youngster
tour onder Dayro Arroyave en hij kan tot de meest
opvallende hengsten van zijn generatie worden
gerekend. Dat is geen verrassing gezien zijn sterke afkomst. Zijn vader Catoki nam deel aan vele
prestigieuze concoursen, zo won hij de Grand Prix
van Bordeaux en plaatste hij zich in Nations Cups
en Wereldbekerwedstrijden. Als vererver heeft
Catoki grote naam gemaakt dankzij producten op
het hoogste niveau als Contanga, Carriere, Cordel
en Catypso. Ook de moederlijn van Luigi d’Eclipse
staat bol van de springgenen. Zo werd zijn grootmoeder Aluna in 2010 Belgisch Kampioen met
Niels Bruynseels. Deze Grand Prix-merrie maakte

meerdere malen deel uit van het Belgische team,
zo ook op het Europese Kampioenschap in Windsor. De oudste nakomelingen van Luigi d’Eclipse
zijn in 2017 geboren.

Luigi d’Eclipse made a stunning impression at
the Zangersheide stallion show in 2015. He is
now competing successfully in the international
Youngster Tour ridden by Dayro Arroyave. The
granddam of this Catoki-son is the Niels Bruynseels’s Grand Prix-mare Aluna. She was part
of the Belgian team several times and won the
national Belgian championship in 2010.

D E K S TAT I O N E N T E R B R O O K 2 0 1 9
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Jack Daniëls E.B.

Dekgeld € 900

(Action Breaker x Quite Easy I x Calido I)
KWPN, 2014, bruin, 1.71m
goedgekeurd voor: KWPN

Met uitsluitend achten voor de springonderdelen
maakte Jack Daniëls E.B. een zeer goede indruk
tijdens het KWPN verrichtingsonderzoek. Met
een score van 80 punten kon hij afgelopen najaar
worden ingeschreven. In het verrichtingsrapportage wordt deze eyecatcher geroemd om zijn
enorme bereidheid tot werken, krachtige en ruime
galop, en goede houding en balans in beweging.
Bij het springen toont hij zich voorzichtig, laat
hij veel vermogen zien en geeft hij zijn ruiter een
goed gevoel.
Jack Daniëls E.B stamt af van de tophengst Action Breaker, die onder Sergio Alvarez Moya derde
werd in de GP van Aken, zich in vele Grand Prix
plaatste en deelnam aan de Wereldbekerfinale en
de Wereldruiterspelen van Kentucky. Zijn oudste
producten vallen op in de internationale sport
zoals Dobra de Proceyo, Fixdesign Funke van ’t
Heike en Fifty Fifty 111.
Ook de moederlijn van Jack Daniëls E.B. staat bol
van de springgenen. Zijn moeder Unforgettable
leverde in combinatie met Acodetto I al het Grand
Prix-springpaard Bijzonder van Shane Sweetnam
en Lacey Gilbertson, terwijl grootmoeder Patoile
onder David Beisel op het hoogste niveau actief
was. Zij bracht bovendien tevens het internationale springpaard Athene Z (v.Andiamo) van Taizo
Sugitani. Bovendien voert deze moederlijn met
achtereenvolgens Quite Easy I, Calido I en Nimmerdor een interessante bloedsopbouw.
Gezien zijn goede afkomst, veelbelovende eigen
kwaliteiten en goede exterieur mag er voor de
fokkerij veel verwacht worden van Jack Daniëls
E.B.. Hij zal in 2018 zijn eerste merries bedienen.

We verwachten veel van
Jack Daniëls E.B.!
We proudly present the 4yo stallion Jack Daniëls
E.B., who has been approved for the KWPN studbook with a score of 80 points in the performance
test. This son of the valuable Grand Prix stallion
Action Breaker represents a very fine damline. His
dam Unforgettable has already foaled the Grand
Prix showjumper Bijzonder of Shane Sweetnam,
and the granddam of Jack Daniëls E.B. was
performing on the highest level herself. This Patoile
was competing under David Beisel and is also
dam of the international showjumper Athene Z.
The promising Jack Daniëls E.B. will breed the first
mares in 2018.

D E K S TAT I O N E N T E R B R O O K 2 0 1 9
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Lucky Boy

Dekgeld €1.200

(Lavall II x Calypso I x Marlon xx)
Holst, 1991, schimmel, 1.68m
goedgekeurd voor: KWPN, Holst, SBS, SF, SI, Old, OS

Lucky Boy, de internationale Holsteiner springhengst met bewezen nakomelingen! Zelf maakte
deze imponerende schimmel furore in de sport
onder Marcus Ehning, met wie hij meerdere Grand
Prix op zijn naam wist te schrijven. Het duo won
ook de Masters in Vigo, werd tweede in het Championat van Münster en derde in de Sires of the
World-competitie. Dankzij hun constante prestaties kwalificeerde Marcus Ehning zich met Lucky
Boy zelfs voor de Olympische Spelen in 2004.
Lucky Boy vertegenwoordigt de vooraanstaande
Holsteiner stam 776, waaruit ook befaamde
hengsten als Ramiro Z, Acord I-II, Calvados I-II
en Lordanos alsmede een reeks internationale
springpaarden zijn voortgekomen. Zijn vader
Lavall II tekende ook voor het vaderschap van
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Grand Prix-paarden als Lavaletto, Lukas, Landru
en Laser.

The international Holsteiner stallion Lucky Boy
has competed in the international sport very successfully. He won several Grand Prix with his rider
Marcus Ehning and was selected for the German
longlist for the Olympic Games. In breeding he is
making progress as sire of international jumpers
like La Vie 49, At Berry Luck, Air Max and Ai Ai Ai.
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Nestor de Mariposa

Dekgeld € 950

(Elvis ter Putte x Berlin x For Pleasure)
BWP, 2013, bruin, 1.69m
goedgekeurd voor: BWP

Met zijn zeer interessante genenpakket en
grote eigen kwaliteiten is deze zesjarige Nestor
de Mariposa één van de meest veelbelovende
hengsten van zijn generatie. Hij heeft zijn talent
dan ook niet van een vreemde. Zijn beroemde
grootmoeder Flora de Mariposa behoort tot de
absolute wereldtop onder Pénélope Leprévost en
nam in 2016 succesvol deel aan de Olympische
Spelen. Ook de tienjarige moeder van Nestor
de Mariposa presteert in de internationale
sport. Deze Ilena de Mariposa is één van de
toekomsttalenten van Leprévost en springt al
op 1.45m-niveau. De lijn gaat terug op de Power
Light-dochter Adeline, die ook de Grand Prixhengst Hermes de Mariposa (v.Canturo) van
Henrik von Eckermann leverde. Ze is bovendien
grootmoeder van de BWP-gekeurde hengst

Matisse de Mariposa (v.Diamant de Semilly)
en een halfzus van het Grand Prix-springpaard
Trezebees (v.Cash) van Addison Philips alsmede
de 1.40m-springende BWP-hengst Cantor
de Mariposa (v.Cento). In de pedigree van
Nestor is de Grand Prix-hengst Elvis ter Putte
samengebracht met deze speciale familie. Hij
drukt zijn stempel als vererver dankzij opvallende
nazaten als Intenz van HD, Manchester van ’t
Paradijs en L’Hermes de Muze.

Granddam is Grand Prix mare Flora de Mariposa,
who competed at the Olympic Games in 2016.
His dam Ilena is performing in the international
sport on 1.45m level. He is sired by the valuable
breeding stallion Elvis ter Putte and is heading a
grand future in sports and breeding.

Een interessant
genenpakket

D E K S TAT I O N E N T E R B R O O K 2 0 1 9
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Regino

Dekgeld € 1.000

(Animo x Rebel II Z x Ramiro Z)
KWPN, 1998, bruin, 1.67m
goedgekeurd voor: KWPN

Het beste bloed is verankerd in één hengst: Regino! De bijzonder interessant gefokte zoon van Animo komt uit een moeder die zelf op 1.35m-niveau
actief was, en ook de Zangersheide-gekeurde
hengst Heineken VK (v.Zirocco Blue) bracht. Een
volle broer van Regino is de 1.45m-geklasseerde
JK Horsetrucks Alme Adelheid. Grootmoeder
Jasperina heeft zelf in het 1.50m heeft gesprongen, terwijl overgrootmoeder Gracina op 1.40m-niveau presteerde. Onder Camilla Enemark heeft
Regino zijn eigen kwaliteiten op het allerhoogste
niveau bewezen. In 2011 nam deze succesvolle
combinatie deel aan het EK. Uit een zeer beperkt
aantal dekkingen bracht Regino al de Grand
Prix-paarden Willem en Zabor.
Uiteraard zijn ook de andere hengsten van Tal
Milstein beschikbaar bij Enterbrook.

This well-bred stallion competed at the European
Championships and he produced two Grand Prix
horses out of a very limited number of coverings.
This Animo-son represents a solid damline and
his granddam Jasperina was a 1.50m-jumper. He
is a half brother of the promising KWPN approved
stallion Heineken VK VDL. AllTal Milstein stallions
are available at our stud.

Andiamo Semilly

Dekgeld € 1.250

(Diamant de Semilly x Muget du Manoir x Ukase)
SF, 2010, bruin, 1.70m
goedgekeurd voor: SF

Toptalent Andiamo Semilly was als vierjarige
kampioen van Frankrijk en won drie jaar op rij
het kampioenschap voor hengsten, de L’Eperon
Masters. Daarom is het geen wonder dat deze
excellent gefokte hengst bij veel fokkers op het
verlanglijstje staat. Onder Olivier Martin debuteerde de hengst op internationaal 1.50m-niveau en
inmiddels heeft Pénélope Leprèvost de teugels
overgenomen. Hij stamt af van de Franse grootheid Diamant de Semilly, die succes boekte op
diverse mondiale kampioenschappen en talloze
internationaal presterende nazaten heeft geleverd
zoals Emerald, Quickly de Kreisker en Utamaro
d’Ecaussines. Moeder Tati du Palis bracht eerder
al de internationale springpaarden Jaffna de
Semilly, Miami de Semilly, Hussah T.M., Top Gun
Semilly en Top Ten Semilly.
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The popular Andiamo Semilly was champion of
France as a 4yo and won the championship for
stallions, L’Eperon Masters, three years in a row.
He is sired by the legendary Diamant de Semilly
and his dam Tati du Palis already foaled five
international showjumpers.
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Lembrion de Narcotique

Dekgeld € 650 incl. gratis AES paspoort

(Diamant de Semilly x Mr.Blue x Darco)
KWPN, 2016, vos, 1.64m
goedgekeurd voor: AES

Een enorm talent uit een abnormale moederlijn,
dat kan gezegd worden over deze opvallende
Lembrion de Narcotique. Deze genetisch
uiterst interessante hengst werd bij het KWPN
uitgenodigd voor de tweede bezichtiging en
ontpopte zich op de AES hengstenkeuring
als kampioen! Zijn moeder Quechua de Muze
heeft zelf op 1.40m-niveau gepresteerd met Rik
Hemeryck en ze bracht al het internationale
1.45m-paard Dirdjud de Muze. Als grootmoeder
staat de bekende Grand Prix-merrie Narcotique
II de Muze te boek, die zelf met Eric Lamaze
succesvol was en onder meer de Grand Prixpaarden Querlybet Hero, Giovani de la Pomme,
Ferly de Muze, Boyante de Muze en Farfelu
de la Pomme heeft gebracht. In de derde
generatie heeft Lembrion de Narcotique de

derde internationaal springende merrie op
rij, namelijk de Grand Prix-merrie Qerly Chin
waarmee Christophe Barbeau presteerde. Uit deze
directe stam komen ook Grand Prix-paarden als
Vagabond de la Pomme, Sterrehof’s Ushi, Walnut
de Muze en Derly Chin de Muze.

This very promising stallion was crowned
champion at the AES stallion approvals this year.
He represents one of world’s best damlines. His
dam, granddam and great-granddam performed
on 1.40m, 1.60m and 1.60m level. Lembrion de
Narcotique is closely related to GP jumpers like
Querlybet Hero, Ferly de Muze, Vagabond de la
Pomme and Walnut de Muze.

D E K S TAT I O N E N T E R B R O O K 2 0 1 9
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“Enterbrook stelt topverervers
beschikbaar voor uw fokkerij!”
Carrera VDL

(Cardento x Baloubet du Rouet x Zeus)
KWPN, 2006, bruin, 1.72m
goedgekeurd voor: KWPN, Hann, OS, Zang

Dekgeld € 1.250

Cornet Obolensky
(Clinton x Heartbreaker x Randel Z)
BWP, 1999, schimmel, 1.72m

goedgekeurd voor: KWPN, Holst, Hann, BWP, SF,
Old, Westf
Dekgeld € 850 per inseminatie

Dallas VDL

(Douglas x Heartbreaker x Mr.Blue)
BWP, 2008, schimmel, 1.71m
goedgekeurd voor: OS, Zang, Hann

Dekgeld € 1.000
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Diamant de Semilly

(Le Tôt de Semilly x Elf III x Amarpour xx)
SF, 1991, bruin, 1.73m
goedgekeurd voor: SF, Holst, BWP, Zang

Dekgeld € 1.250 per inseminatie

Douglas

(Darco x Capitol I x Renomee)
KWPN, 1998, donkerbruin, 1.76m
goedgekeurd voor: BWP, SBS, SI-Unire, NRPS, AES

Dekgeld € 1.250

Kannan

(Voltaire x Nimmerdor x Le Mexico)
KWPN, 1992, donkerbruin, 1.74m
goedgekeurd voor: KWPN, Holst, BWP, OS

Dekgeld € 2.500

Todt un Price

(Baloubet du Rouet x Clair de b’Neville
x Quam de la Lande)
SF, 2007, vos, 1.71m
goedgekeurd voor: SF

Dekgeld € 1.000

D E K S TAT I O N E N T E R B R O O K 2 0 1 9
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George Z

Dekgeld € 1200 per dosis

(Kannan x Chin Chin x Major de la Cour)
SBS, 2012, vos, 1.67m
goedgekeurd voor: Zangersheide

George Z heeft alles in huis om uit te groeien tot
een Grand Prix-springpaard en dat is ook een reële verwachting gezien zijn uitstekende afkomst.
De vermogende Kannan-zoon is gefokt uit de
bekende Grand Prix-merrie Usha van ’t Roosakker,
die zelf met Gilbert Deroock op internationaal
1.50m-niveau geklasseerd is. Zij leverde niet
minder dan vier internationale Grand Prix-paarden: Emperio van ’t Roosakker, Equador van ’t
Roosakker, Babbe van ‘t Roosakker en natuurlijk
Cella van Ben Maher. In de tweede generatie
vinden we Usha achter Grand Prix-paarden als
de hengst Erco van ’t Roosakker, Giorgi van ’t
Hagenhof, Electra van ’t Roosakker en Happy
Wandor van ’t Roosakker. Lorenzo de Luca brengt
de veelbelovende George Z uit in de internationale
Youngster Tour.

George Z is performing in the internationale
Youngster Tour and represents one of world’s best
damlines. His dam has competed on international
1.50m level and foaled no less than four Grand
Prix showjumpers.

Inspire

Dekgeld € 900

(Everdale x Don Romantic x Furst Heinrich)
KWPN, 2013, donkerbruin, 1.72m
goedgekeurd voor: KWPN

Inspire beschikt over een grote dosis talent en
opvallend veel balans, ondanks zijn jeugdige
uitstraling en maat. Ook heeft hij veel aanleg om
te verruimen en sluiten. Het is een eerlijke en
betrouwbare hengst met een goede instelling. Inspire heeft veel loopvermogen,een goede houding,
rijke voorhand en drie goede gangen.
Vader Everdale werd met topcijfers ingeschreven
bij het KWPN en won als vierjarige de PAVO Cup.
De invloed van Donnerhal komt hier duidelijk naar
voren in zijn moederlijn. Inspire kan maat en formaat toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij
alsmede een aansprekend front.

during training. It is an honest and reliable stallion
with a good attitude. Inspire has a rich forehand
and three good gaits. The stallion is also very
interestingly bred out of a very good mare line, in
which the influence of Donnerhall is clearly visible.

Inspire has a lot of talent. He has striking balance,
even with his youthful appearance and large size.
He perfectly shows the ability to expand and close

30

D E K S TAT I O N E N T E R B R O O K 2 0 1 9

Armitages Boy

Dekgeld € 550 per rietje

(Armitage x Feo x Goldschlager Z)
Old, 2002, bruin, 1.61m
Goedgekeurd voor: SF

De Oldenburgs gefokte Armitages Boy heeft zich
ontpopt tot een ware sensatie in de internationale
springring. Met zijn onbegrensde vermogen,
instelling, magnifieke techniek en uitzonderlijke
verschijning krijgt de succesvolle hengst altijd
de ogen op zich gericht. Onder Aymeric de
Ponnat sprong hij op het EK in Herning naar
de elfde plaats en was hij vele malen van grote
waarde voor het Franse team in de Nations Cupwedstrijden. Sinds het voorjaar van 2016 wordt
Armitages Boy verdienstelijk uitgebracht door
Lorenzo de Luca op het hoogste niveau, met wie
hij onder meer de Nations Cup-wedstrijd van
Sankt Gallen won en vierde werd in de GCT-GP van
Mexico City. Begin dit jaar sprong hij op 17-jarige
leeftijd nog dubbel nul naar de derde prijs in de
Wereldbekerwedstrijd van Leipzig.

Tot op heden is de zoon van Grand Prix-hengst
Armitage (Marcus Ehning) op zeer beperkte
schaal ingezet voor de fokkerij en hij lijkt zijn
exceptionele kwaliteiten te vererven.

Oldenburg bred Armitages Boy build up an incredible sports career under Aymeric de Ponnat and
Lorenzo de Luca. He won multiple Nations Cups
and was placed in many Grand Prixs. This stunning stallion combines an outstanding technique
with unlimited scope. Qualities that he seems to
pass on to his, so far very limited, offspring.
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Erco van ’t Roosakker

Dekgeld € 400 per rietje

(Darco x Kannan x Chin Chin)
BWP, 2004, bruin, 1.72m
goedgekeurd voor: BWP

Onder meerdere ruiters heeft Erco van ’t Roosakker zich op Grand Prix-niveau in de sport bewezen
en ook als vererver timmert deze BWP elitehengst
hard aan de weg. Zijn oudste nakomelingen bewijzen zich op het hoogste niveau zoals Iceman de
Muze, Imperio van de Coninckshoeve, Important
de Muze en Electric Z. De pedigree van deze waardevolle Darco-zoon is doordrenkt met prestatiegenen. Zijn moeder Babbe van ’t Roosakker sprong
op 1.60m-niveau met Michel Hecart en leverde
ook het Grand Prix-paard Giorgi van ’t Hagenhof
van Quentin Judge en meerdere 1.55/1.50m-paarden. Grootmoeder Usha presteerde in het 1.50m
en bracht vier GP-paarden waaronder Ben Maher’s
Cella.

With his own career up to Grand Prix-level,
Erco van ’t Roosakker has proven to be a true
representative for this outstanding family. His
eldest offspring are following in his footsteps like
Iceman de Muze and Electric Z. His dam Babbe
was performing on GP-level and foaled several
international showjumpers.

Hickstead

Dekgeld € 800 per rietje

(Hamlet x Ekstein x Ulft)
KWPN, 1996, bruin, 1.64m
goedgekeurd voor: KWPN, Holst, Old, OS, NRPS, SF, Hann

Hickstead, de legende! Onder Eric Lamaze kende
deze Hamlet-zoon een uitzonderlijke sportcarrière
met het winnen van Olympisch goud in Hong
Kong als ultiem hoogtepunt. Jarenlang behoorde
deze hengst tot de absolute wereldtop en hij
behaalde 28 internationale zeges waaronder de
GP’s van Aachen en Spruce Meadows. Met zijn
vechtlust, voorzichtigheid en mentaliteit bouwde
hij een flinke schare fans op.
Uit een halfzus van Hickstead komt het bekende
WK-springpaard Admara (v.Padinus) en zelf timmert hij als vererver hard aan de weg. Zo leverde
de beperkt ingezette hengst al internationale
prijzenwinnaars als Hickstead’s Axel, Heros du
Roumaillard en Hickstead White.

2008 claimed 28 international victories including the
GPs of Aachen and Calgary. Out of a limited amount
of coverings he already producing striking offspring
like the international prize winners Hickstead’s Axel,
Heros du Roumaillard and Hickstead White.

Hickstead, the legend! The Olympic Champion of
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Halifax van het Kluizebos

Dekgeld € 800 per rietje

(Heartbreaker x Fetiche du Pas x Darco)
BWP, 2007, vos, 1.66m
goedgekeurd voor: BWP, Holst, SF, SBS

De BWP ambassadeur Halifax van het Kluizebos
behoort onder Lorenzo de Luca tot ’s werelds
beste springpaarden en stond zelfs enige tijd op
de eerste plaats van de WBFSH-ranking. Op zijn
palmares staan meerdere topprestaties, zoals
het winnen van de Grand Prix van Rome, diverse
overwinningen in de Global Champions League en
een tweede plaats in de Rolex GP van Windsor.
Met zijn lucratieve sportloopbaan heeft Halifax
van het Kluizebos zich ontwikkeld tot één van
de best presterende zonen van topvererver
Heartbreaker. Deze Grand Prix-hengst tekende
ook voor het vaderschap van toppaarden als
Romanov, Action-Breaker, Toulon en Dejavu.
Moeder Dalida van de Heffinck is een halfzus
van meerdere internationale springpaarden zoals

Cremant van de Heffinck, Allemachtig en de
hengst Upsilon van de Heffinck. Daarmee komt
Halifax uit een sterke stam.
Halifax van het Kluizebos is op beperkte
schaal ingezet voor de fokkerij en leverde al de
veelbelovende, in België gekeurde zonen Prestige
van het Kluizebos en Nanteuil van T&L.

Halifax van het Kluizebos is one of the best performing offspring of the legendary Heartbreaker.
In 2017 his dominance on the international scene
was so impressive, he was elected Horse of the
Year by the WBFSH. Halifax represents a solid
damline and out of a limited amount of offspring
he already produced two promising approved
sons.
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Tobago Z

Dekgeld €650 per rietje

(Tangelo van de Zuuthoeve x Mr.Blue x Feinschnitt vd Richter)
Zangersheide, 2008, vos, 1.63m
goedgekeurd voor: Zangersheide, AES

Succes begint met goede genen en genetisch
gezien is Tobago Z van absolute topklasse.
Niet alleen hijzelf, maar ook vele naaste familieleden hebben op het hoogste niveau gepresteerd.
Zo sprong zijn moeder Whoopie C succesvol op
Grand Prix-niveau met Yves Vanderhasselt en
zij leverde in combinatie met Tangelo van de
Zuuthoeve eerder al het Grand Prix-paard HH
Donnatella.
Vader Tangelo van de Zuuthoeve heeft zich
rondom bewezen. Hij plaatste zich in meerdere
Grand Prix’s met Roelof Bril en zijn nalatenschap
leverde hem het predicaat preferent op. Tobago Z
ontwikkelt zich tot één van zijn meest succesvolle
nakomelingen.
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Zo won Tobago Z met Daniel Deusser al de
Wereldbekerwedstrijd van Madrid, de Grand Prix’s
van Lyon en Oslo en zette hij de successenreeks
in 2019 voort met het winnen van de Wereldbeker
in Bordeaux.

Tobago Z is one of the shooting stars at top level.
Ridden by Daniel Deusser this son of Grand Prix
progenitor Tangelo van de Zuuthoeve already
won several World Cup qualifiers and Grand Prix.
His origines are outstanding as well, as his dam
Whoopie C has competed at Grand Prix level
herself and has also foaled the GP jumper HH
Donnatella.
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Oak Grove’s Heartthrob

Dekgeld €800

(Heartbreaker x Artos Z x Ramiro Z)
Hann, 2016, vos, 1.62m
goedgekeurd voor: Hann

De sensationele Oak Grove’s Heartthrob maakt
keer op keer indruk met zijn atletische vermogen
en extra springmanieren. Hij is één van de laatste
zonen van topvererver Heartbreaker, die zijn stempel heeft gedrukt op de fokkerij met nakomelingen
als Halifax van het Kluizebos, Romanov, Padinus,
Action Breaker en Dulf van den Bisschop. Ook
de moederlijn van Oak Grove’s Heartthrob is een
hele speciale, aangezien hij een kleinzoon is van
de bekende Grand Prix-merrie Rinnetou. Onder
Piet Raijmakers presteerde deze merrie uiterst
verdienstelijk op het hoogste niveau. Zo wonnen
ze maar liefst zeven Grote Prijzen en haalden
het tot aan de top 10 van de FEI World Ranking.
Rinnetou Z won onder meer de Wereldbeker van
’s-Hertogenbosch, de Wereldbeker van Amster-

dam, de Wereldbeker van Helsinki, de Grand Prix
van Antwerpen en de Grand Prix van Norrköping.
Ze is bovendien ook grootmoeder van Denis
Lynch’s toppaard Allstar (v.Argentinus).

This impressive stallion shows that it’s all in
the family. He is a grandson of the well-known
Grand Prix show jumping mare Rinnetou Z of Piet
Raijmakers, who won several World Cup qualifiers
and Grand Prix. She is also listed as granddam
of Denis Lynch’s top mount Allstar. Oak Grove’s
Heartthrob is one of the last approved sons of the
top progenitor Heartbreaker.
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Dekvoorwaarden en tarieven Dekstation Enterbrook 2019
Tarieven gynaecologische begeleiding 2019
(opvoelen en scannen)

Dekgeld:

excl. BTW

- Voor buitenlandse fokkers geldt: spermabestelling
één dag tevoren met aanlevering van volledige
- Voor merries die geïnsemineerd
gegevens van fokker en merrie en betaling
worden van hengsten van ons station
vóóraf via creditcard, banktransfer of Ideal.
en hengsten van andere SWS-stations,
- Na eerste inseminatie ontvangt u een factuur
waarvoor wij de inseminatie verzorgen,
van het vaste gedeelte van het dekgeld. Bij
per (hengstigheids)cyclus (t/m eerste
dracht na 8 weken ontvangt u een factuur
drachtcontrole, daarna per handeling) € 50,00
van het resterende dekgeld en overige
transportkosten. Indien uw merrie onverhoopt
- Voor merries die geïnsemineerd worden
niet drachtig wordt, dient de gustverklaring vóór
met diepvriessperma van hengsten
1 oktober 2019 door uw dierenarts (ivt) worden
die via ons station beschikbaar zijn
opgemaakt en op Dekstation Enterbrook
(4x per dag opvoelen), per (hengstigheids)
aanwezig te zijn. Nadien zijn wij genoodzaakt
cyclus (t/m eerste drachtcontrole,
het volledige dekgeld in rekening te brengen.
daarna per handeling)
€ 75,00 - Per hengst gelden afwijkende gusttarieven.
- Reclamaties over facturen graag binnen
- Voor merries die geïnsemineerd
14 dagen na factuurdatum, daarna kunnen
worden met eigen diepvriessperma
deze helaas niet meer in behandeling genomen
(4x per dag opvoelen) 			
worden.
per handeling:
- Gegevens doorgeven aan het stamboek geschiedt
• Opvoelen en scannen per keer
€ 17,50
na betaling van het volledige dekgeld.
• Shetlander drachtcontrole per keer € 12,50
• Opvoelen en scannen aan huis
(excl. visite)
€ 25,00 Dekvoorwaarden diepvriessperma:
- Geboortebegeleiding merrie
(excl. stallingskosten € 12,50/dag)
€ 250,00
		
NB.1 De seizoens-/cycluskaarten gelden alleen
voor de gynaecologische begeleiding
(opvoelen en scannen) en vinden plaats
op Dekstation Enterbrook, tijdens de
merriespreekuren, tot 15 augustus.
Extra veterinaire kosten zoals injecties,
slijmmonsters, bacteriologisch onderzoek,
spoelen, antibioticabehandelingen etc. zijn
voor rekening en risico van de eigenaar.
Uiteraard kunt u het opvoelen en scannen
ook per handeling betalen.
NB.2 Indien wij de inseminatie niet verzorgen
(vers sperma) of u eigen diepvriessperma
meebrengt, zullen de normaal geldende
veterinaire kosten worden berekend.
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- Bij het gebruik van diepvriessperma gelden per
hengst verschillende gusttarieven, voorwaarden
en aantal inseminaties per seizoen. Wij
informeren u hier graag over.
- Diepvriessperma wordt niet verstuurd,
inseminatie vindt op ons station plaats.
- Het max. aantal inseminaties met
diepvriessperma (= aantal dosissen per
dekking) geldt alleen voor dekseizoen 2019
voor één en dezelfde merrie. Wanneer uw
merrie binnen het max. aantal inseminaties
drachtig wordt (waar wij onze uiterste best voor
doen), dan vervalt het gebruik van de overige
dosissen aan Dekstation Enterbrook.
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Sperma bestellen en verzenden:

Stallingskosten dekstation per dag

- Vers sperma dient bij voorkeur één dag op
voorhand besteld te worden of uiterlijk tussen
08.00 en 09.00 uur op dag van inseminatie,
zodat op tijd geleverd kan worden. Graag
ontvangen wij de stamboekgegevens van de
merrie bij de eerste inseminatie.

(alleen tijdens hengstigheid)
- Merrie zonder veulen
- Merrie met veulen

- De daadwerkelijk gemaakte verzend- en (evt.)
NVWA-kosten (sperma uit/naar buitenland)
zullen aan de merriehouder in rekening
gebracht worden. Dekgelden zijn excl.
verzendkosten en excl. BTW.
- Voor buitenlandse fokkers geldt: spermabestelling
één dag tevoren met aanlevering van volledige
gegevens van fokker en merrie en betaling
vóóraf via creditcard, banktransfer of Ideal.
- Het transport van het sperma van en naar het
buitenland is voor risico van de merriehouder.
Embryotransplantatie/ICSI:
- Per succesvol getransplanteerd embryo/ICSI
wordt het dekgeld in rekening gebracht bij
drachtigheid van de draagmoeder. Dit geldt ook
voor ingevroren embryo’s en als er meerdere
embryo’s uit één inseminatie gespoeld worden.
- Indien na embryospoeling of transplantatie/
ICSI geen drachtigheid is geconstateerd vóór
1 oktober 2019 dient een gustverklaring van
uw dierenarts of ET-center overlegd te worden,
waarna het dekgeld gereduceerd kan worden
tot het geldende gusttarief. Bij spermabestelling horen wij graag vooraf dat het om
een embryotransplantatie/ICSI gaat.
- Bij het gebruik van diepvriessperma wordt per
ET/ICSI-poging het volledige dekgeld bij dracht
of het gusttarief in rekening gebracht.
Op ons station is sperma van alle SWS-stations
beschikbaar!

exclusief BTW
€
7,50
€ 10,00

Dit speciale tarief voor stallingskosten geldt
alleen tijdens de hengstigheid! Blijft de merrie ná
inseminatie nog op ons station aanwezig, dan
gelden andere tarieven (€ 15,00 merrie zonder
veulen en € 17,50 merrie met veulen, per dag,
excl. BTW)
Merries die verblijven op Dekstation Enterbrook
dienen vergezeld te zijn van hun paardenpaspoort.
Wanneer u de merrie brengt, graag het paspoort
afgeven aan de balie. Wanneer u de merrie
ophaalt kunt u het paspoort uiteraard weer
meenemen. Dit zijn de eisen van het NVWA.
Dekstation, Stoeterij en Paardenkliniek Enterbrook
is een gecertificeerde hengstenhouderij. Op ons
bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van
de Bond van Hengstenhouders zoals gedeponeerd
bij de Arrondisementsrechtbank te Utrecht.
Dekstation, Stoeterij en Paardenkliniek Enterbrook
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade, ziekte en/of letsel aan mensen, dieren,
vervoermiddelen of anderszins.

MERRIESPREEKUUR
(van 15 maart t/m 15 augustus)

Dekstation en Paardenkliniek Enterbrook
Wolvesweg 2-4, ENTER, 0547-383309
maandag t/m vrijdag:
08.30-09.30 uur en 17.00-18.00 uur (vrije inloop)
weekenden: op afspraak
De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van
toepassing op deze voorwaarden. Wij houden een patiëntdossier
bij, maar zullen gegevens nooit zonder toestemming aan derden
verstrekken. Zie ons volledige privacy statement op onze site.
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Dekgeld
		 Totaal
Hengsten op ons station
(ex. btw)
Action Breaker *
Oak Grove’s Heartthrob *
Apardi *
Donnerbube I *
Gerardus *
Ice Breaker E.B. *
Jack Daniels E.B. *
Lembrion de Narcotique *
Lucky Boy *
Nestor de Mariposa *

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.700		
800		
1.500		
1.100		
1.000		
950		
900		
650		
1.200		
950		

Bij gust op
1-10-2019
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300 incl. gratis AES paspoort
€ 300
€ 300

Vers Sperma (evt. diepvries indien vers niet mogelijk is i.v.m. concours e.d.)				
Arezzo VDL
Baltic VDL
Carrera VDL
Casago
Cohinoor VDL
Dakar VDL
Dallas VDL
Douglas
Etoulon VDL
Four Legends
George Z
Glamourdale
Glasgow van ’t Merelsnest
Global Express VDL
Regino

€ 1.500		
€ 300		
€ 1.250		
€ 300		
€ 1.250		
€ 300
€ 1.200		
€ 300		
€ 1.000		
€ 300
€ 1.000		
€ 300		
€ 1.000		
€ 300			
€ 1.250		
€ 300		
Op aanvraag
Op aanvraag		
€ 1.200 per dosis
€ 500
Op aanvraag			
€ 1.400		
€ 300		
€ 900		
€ 300
€ 1.000		
€ 300

Diepvriessperma
Alicante
Andiamo Semilly
Armitages Boy
Calato Z
Casallo Z
Cornet Obolensky
Diamant de Semilly
Diamond Z
Emerald van ’t Ruytershof
Erco van’t Roosakker
Hickstead
Halifax van het Kluizebos
Inclusive
Inspire
Kannan
Levantos II
Luigi d’Eclipse
Mylord Carthago
Scaramouche
Tobago Z
Vagabond de la Pomme

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.500 		
1.250 		
550 per rietje
1.000 		
1.750 		
850 per inseminatie
1.250 per inseminatie
1.200		
950 per inseminatie
400 per rietje
800 per rietje
800 per rietje
1.250		
900		
2.500 		
1.000 		
1.200		
1.500 		
800		
650 per rietje
1.700 		

€ 300
€ 500
€ 500
€ 300
€ 300

€ 300		
€ 300
€ 300
€ 300		
€ 300
€ 500
€ 300
€ 300

* voor deze hengst gelden andere voorwaarden m.b.t. de gynaecologische begeleiding, zie dekvoorwaarden.
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Met de XH Vruchtverzekering
verzekert u de toekomst!
info@Xcellenthorse.com | Tel. +31 (0)73 6419 419

Kom naar onze hengstenshow

Op donderdag 28 maart 2019 organiseren wij onze jaarlijkse hengstenshow.
U bent van harte uitgenodigd hier bij aanwezig te zijn.
Aanvang: 19.30 uur.
Locatie: Wolvesweg 2 in Enter

n!

statio
s
n
o
p
o
s
n
ie
Graag tot ezam Enterbrook
T
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DEKSTATION, STOETERIJ EN PAARDENKLINIEK
EU-STATION 8507

ENTERBROOK

Gerrit en Leontine ter Harmsel - Zanderink
Wolvesweg 2-4 - 7468 RV ENTER (Ov.)
Tel.: 0547 - 38 33 09 - Fax: 0547 - 38 41 80 - Mobiel: 06 - 21 666 309
Email: info@enterbrook.nl

www.enterbrook.nl

Ontwerp, opmaak en productie: Hippic Projects - Hem

Videobeelden van onze hengsten zijn te bekijken op
www.enterbrook.nl en op
- > zoek naar enterbrook

