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Dierenkliniek
De kliniek voor gezelschapsdieren biedt:
- chippen
- vaccinaties
- tandheelkunde
- bloedanalyse-apparatuur
- echografie
- röntgenonderzoek
- chirurgie
- voedingsadvies

D

ierenkliniek Enterbrook bestaat
naast een modern ingerichte
paardenkliniek ook uit een ruim
gedeelte voor kleine huisdieren. De
veterinaire ontwikkelingen worden
continu gevolgd, om zo de klant zo
goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Het veterinaire team bestaat uit
Leontine ter Harmsel-Zanderink,
Erkend Paardendierenarts en Erkend
Keuringsdierenarts. Zij werkt vnl. vanuit
de kliniek waarbij zij zich vooral toespitst
op gynaecologie, kreupelheden, aanen verkoopkeuringen, chirurgie paard
etc.

De dierenkliniek biedt U hoogwaardige
veterinaire dienstverlening voor de
diersoort paard op het gebied van:
- gynaecologie
* inseminaties met vers/diepvriessperma
* embryo-transplantatie
- sportpaardenbegeleiding
- kreupelheidsdiagnostiek
- pees/gewrichts-echografie
- röntgenonderzoek
* aan- en verkoopkeuringen voor
verzekeringen
* PROK-keuringen
* hengstenselectie KWPN-NRPS-FPS
* jaarlingenonderzoek KWPN
- chirurgie
* arthroscopie
- laryngoscopie
* cornage-onderzoek hengsten en
merries KWPN-NRPS
- tandheelkunde
- bloedanalyse-apparatuur
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H
Annemarijke Rijkmans,
Gezelschapsdierenarts en
Paardendierenarts, behandelt Uw
paard bij U aan huis en op de kliniek,
is zeer gedreven in de tandheelkunde
paard, behandelt verschillende
gezelschapsdieren tijdens het
spreekuur en verricht chirurgische en
tandheelkundige ingrepen bij hond en
kat.
Voor arthroscopiën e.d. is Specialist
Chirurgie Paard Carmen Scheffer
aangetrokken.

www.enterbrook.nl
Geachte fokkers!
Nóg een jaar met Corona-narigheid ligt
achter ons… de afgelopen 2 jaar heeft
iedere burger wel een negatieve ervaring
met dit alles-overheersende COVID-virus
opgedaan… hopelijk hebben we de
ergste periode gehad, en kunnen we weer
vooruit gaan kijken!! We zijn toe aan meer
positiviteit!!
De winter is voorbij, de
lente is in aantocht! Sneeuwklokjes komen
nieuwsgierig boven kijken en de eerste
veulentjes worden weer geboren!!
Qua fokkerij mogen we zeker niet klagen de
afgelopen jaren: omdat er lange tijd geen
wedstrijden waren, hebben veel mensen
ervoor gekozen om hun (topsport-)merrie
te laten dekken, of een embryo gespoeld.
Dus ook in 2022 mogen we vele veulentjes
verwachten!
Dat móet ook, want dankzij de Onlineveilingen zijn veel (jonge) paarden reeds
naar het buitenland verkocht. Nieuwe
aanwas is zeer gewenst, want de handel is
naarstig op zoek naar jonge, getalenteerde
sportpaarden! ’t Is aan de fokkers om in
de toekomst aan deze vraag te kunnen
voldoen…
Good Old Action Breaker brengt méér en
meer nakomelingen die doorbreken in de
Topsport! Gebruik hem, nu het nog kan!

Apardi tekent voor het vaderschap
van de kampioen van het
verrichtingsonderzoekafgelopen jaar: de
fantastische Napardi (mv. Cornet Obolensky)
stak met kop en schouders boven zijn
leeftijdsgenoten uit!
Van Defender zijn in 2021 de eerste veulens
geboren. Vele fokkers zijn hierover zó
enthousiast over hun veulen, dat ze terug bij
dezelfde hengst hebben gedekt. Een groter
compliment kun je als hengstenhouder niet
krijgen!! Vervolgens heeft Defender het
vertrouwen van de fokkers absoluut niet
beschaamd: afgelopen najaar behaalde
hij een fantastische score tijdens het KWPNverrichtingonderzoek!
Vól verwachting zien we de eerste
veulens van Verrichtingskampioen Mans
en veilingtopper Rien á Declarer dit jaar
tegemoet!
Na 2 stille jaren hopen we dit jaar weer een
fysieke hengstenshow te mogen organiseren
en U allen te mogen verwelkomen op
Dierenkliniek en Dekstation Enterbrook!
De koffie staat klaar!!
Gerrit en Leontine ter Harmsel-Zanderink
Britt-Wesley-Quinten
en medewerkers

HENGSTENSHOW - donderdag 31 maart 2022
om 19.30 hr - Wolvesweg 2, Enter

Gerrit ter Harmsel
06-21 666 309

Leontine ter Harmsel-Zanderink
0547-38 3 309

ACTION BREAKER

Heartbreaker x Lys de Darmen x Porsche de Bornival
Bruin, geboren 2000, 175 cm - merrielijn 74, fokfamilie 774

Grote internationale topspringhengst: na een superieure sportcarriere
weet hij nu zijn naam te vestigen als TOP-vererver!
• Action Breaker was onder Sergio Alvarez Moya
succesvol in het 1.60 m springen in de Grand
Prix’s van Aken, Dublin, Hickstead, Montecarlo,
Hij schitterde op de Wereldruiterspelen van
Kentucky en in de Wereldbekerfinale. Hij was
3e in de prestigieuze Grote Prijs van Aken; vóór
wereldkampioen Hickstead!
• vader Heartbreaker (pref): 4e GP Aken (Peter
Geerink), TOP- internationaal springpaard, vader
van vele internationale springpaarden: Toulon
(Hubert Bourdy, tevens goedgekeurde hengst),
Harley VDL, VDL Group Zidane, Topinambour
(Penelope Leprevost), Romanov II ( Philip Spivey)
etc.
• moedersvader Lys de Darmen: één van de
meest invloedrijke merriemakers in het begin
van de Belgische fokkerij, vader van vele
internationale sportpaarden o.a. Oberon (Rodrigo
Pessoa), Prima Donna (Gregoire Oberson),
Medusa (Jeroen Dubbeldam), Qualité (Robert
Whitaker) etc.
• Action Breaker vader oa. van goedgekeurde
hengsten Action Blue (x Chacco Blue), Hopefull EB
(x Corado), Falco van ’t Gavershof (x Contender),
Gentleman (x Carthago), Ice Breaker EB (x Quite
Easy x Acord) en Jack Daniels EB (x Quite Easy x
Calido)
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• 2010 Paard van het Jaar 2010 in Belgie
• 2015 Ambassadeur van het BWP
• Action Breaker is een grote moderne
langgelijnde hengst met een imponerend
exterieur. Hij heeft een fantastische galop, is
elastisch, krachtig en heeft zeer veel balans. Hij
combineert een perfecte afdruk en techniek en
weet dit bovendien te vererven!
• goedgekeurd bij BWP, SF, SI, Hann, Holst, Old,
OS, Rhein, KWPN

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

APARDI

Corland x Kannan x Jasper
KWPN, 2005, donkerbruin, 175 cm

Olympische tophengst geeft genen door
aan indrukwekkende nakomelingen!!
• In 2016 nam de KWPN-erkende hengst 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.
• Interessant is dat Apardi een volle broer is van
de imponerende KWPN-gekeurde hengst Bacardi
VDL, waarmee Jos Lansink zilver won op het WK
voor zevenjarigen en die nu in de internationale
sport uitgebracht wordt door JanikaSprunger. Ze
hebben beide 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, VDL
Torlando, Andrettie S en Silvana HDC.
• 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.

• De extra springende Apardi verdient alle
kansen in de fokkerij gezien zijn sterke afkomst
en prestaties. Vanuit zijn eerste jaargang
leverde Apardi de Kampioen van het
Verrichtingsonderzoek bij het KWPN: Napardi
(x Cornet Obolensky). Hij overtuigde met 84,5
punten!

In 2016 Apardi and Daniël Bluman showed their
qualities at the Olympic games in Rio de Janeiro.
They claimed great results on top level such as
a third place in the GCT-GP 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 competed at the
WEG in Tryon. 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 Tupardi
and Agupardi. Having regards to his first class
pedigree and record, Apardi deserves all the
trust of the breeders. His first son Napardi (x
Cornet Obolensky) was the Champion of the
Performance Test of KWPN 2021.
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ARISTOTELES V
Padinus x Lux x Farn x Xebec
2005, bruin, 172 cm, KWPN

Winnaar 1.4 miljoen Dollar!!
• Nadat Aristoteles V als driejarige tijdens de
KWPN-hengstenkeuring werd aangewezen voor
de kampioenskeuring, vertrok hij direct naar de
USA. Onder Jonathan McCrea was hij jarenlang
actief op het hoogste niveau in de sport, ze
wonnen in 2018 de Grand Prix van Saugerties
en Bromont en waren 6e in de Grand Prix van
Ocala. In 2016 waren ze 4e in de Grand Prix van
Lexington en het jaar daarvoor al 2e, 3e en 4e in
Tryon.
• Zijn vader Padinus, zoon van de topvererver
Heartbreaker, heeft al jarenlang een hoge
fokwaarde bij het KWPN. Padinus bracht uit een
relatief klein aantal nakomelingen meerdere
goed presterende Grand Prix-kinderen waaronder
Admara.
• Zijn moeder Tableau-Vivant is een eliteprestatie-merrie van de hengst Lux. Van Numero
Uno bracht zij het 1.50m-springpaard Fjury V van
Michel Hendrix. Verder in de afstamming komen
we de preferente hengst Farn en de volbloed
Xebec tegen.
• Aristoteles V voldoet aan de door het KWPN
gestelde röntgenologische eisen betreffende
straalbeen en spat. De genoomfokwaarde is 101
(43% betrouwbaarheid) en hij is geen drager van
WFFS.
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After being invited tot the KWPN Championships
of theStallionshow 2008, Aristoteles was sold to
the USA were he jumped on Grand Prix-level
withJonathan Mc Crea. After a very succesfull
carreer, were he won over 1.4 million Dollars, he
came back tot the Netherlands in the summer of
2020 as a KWPN approved stallion. We are very
lucky to present you this very succesfull offspring
of Padinus on our breeding station!

BILLY KING

Baloubet du Rouet x Quilot Z x Pilot x Direx
2003, vos, 172 cm

Eye for detail, is the key to win!!
• Nadat enkele Duitse en Bulgaarse ruiters Billy
King succesvol hebben uitgebracht, is Billy King
door Paul Schockemöhle verkocht aan de
Nederlandse Suus Kuyten. Zij heeft vele prijzen
met hem behaald in het 1.60m springen. Suus
won met Billy King oa de 2e prijs in Teouhan, 5e
in CSI Arezzo, winnaar GP Drammen, geplaatst
Jumping Amsterdam etc.
• Harrie Wiering reedt hem naar de overwinning
in de openingsrubriek van the Sires of the World
in Zangersheide 2017, winnaar van het 1.40m in
Indoor Wierden 2017, 2e in het 1.40m Roosendaal
etc. Na zich jarenlang tot op 1.60m niveau te
hebben bewezen, is Billy King nu beschikbaar voor
de fokkerij. Hij bracht al enkele nakomelingen,
waaronder de internationaal presterende Brady,
en de op 1.45m niveau winnende Baloufina en
Balou Blue.
• Suus Kuyten prijst Billy King met zijn fantastische
instelling, hij heeft álles erin, een mooi type, en
kan voor een Baloubet-nakomeling zeer goed
galopperen.

Baloubet du Rouet was Olympisch Kampioen
en driemaal winnaar van de wereldbekerfinale.
Zijn nakomelingen presteren op het allerhoogste
niveau.
• Moeder is van Quilot Z, de Quickstar x Pilot, die
zelf ook 150 m gesprongen heef. Uit deze moeder
springt Coco Blue Floreval (v. Chacco Blue) 145m.

With Billy King, Enterbrook offers a very exclusive
Grand Prix stallion for breeding. He was successful
on international 1.50/1.60m level with several
riders like Suus Kuyten. After winning prizes for
many years, he is now retired and available for
breeding. This interesting Baloubet du Rouet
son already has a few offspring, including three
international show jumpers. His dam also foaled
an international 1.40m jumper and is a half sister
of the Grand Prix show jumper Baloupetra. Billy
King represents a succesful German damline.

• Vader van Billy King is de Legendarische
Baloubet du Rouet, die als sportpaard álles
gewonnen heeft onder Rodrigo Pessoa,
maar ook als fokhengst zijn mannetje staat.
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DEFENDER VDS Z
Dominator Z x Padinus x Calvados

2017, zwart, 171 cm , NL-merrielijn 114 / fokfamilie 176 • Zangersheide, KWPN

Once in a lifetime-horse!!!
• Defender VDS Z is de toekomst voor de springpaardenfokkerij. Een hengst die alles in zich heeft om een
grote rol te gaan spelen zowel in de fokkerij als in de
topsport. Qua exterieur, springmanieren, galoppade
en afstamming is hij de belichaming van het moderne
sportpaard.

Defender VDS Z is the future for showjumper breeding.
He has everything to be able to make a huge
contribution, both in breeding and in international show
jumping. His father Dominator Z is the ‘breeders darling’
of Zangersheide and a true star in the jumping arena
with Christian Ahlmann.

• Zijn vader Dominator Z is de “breedersdarling” van
Zangersheide. De hengst die van het begin af aan
zoveel merries mocht dekken lijkt de verwachtingen
meer dan waar te maken. Met Christian Ahlman is deze
hengst een superster in de ring.

Defender VDS Z has been approved at Zangersheide
and KWPN. His performance at both shows was
exceptional. During the performance test he was
praised because of his jumping, canter, attitude and
intelligence.

• Maar anno 2021 weten we dat de moederlijn
mogelijkerwijs nog meer zegt over de kwaliteit van een
hengst dan de vader. En die fantastische moederlijn, die
is zondermeer aanwezig bij Defender VDS Z. Zijn moeder
Atureusa S, sprong zelf op 1.40 niveau. Daarachter de
bekende stempelhengsten Calvados, Le Mexico en
Lucky Boy xx. Dat zij geen toevalstreffer is blijkt wel uit het
feit dat ze de halfzus is van de goedgekeurde hengst
Etoulon VDL, die inmiddels 1.50 springt en van de 1.60
springende Dereusa S. Verderop in de directe moederlijn
vinden we meerdere GP paarden.

Defender VDS Z will be available with fresh semen from
the end of April till June 30.

• Defender VDS Z is goedgekeurd bij het KWPN en
Zangersheide. Tijdens het verrichtingsonderzoek werd hij
naast zijn springkwaliteiten geroemd om zijn galoppade,
instelling en intelligentie.
• Vers sperma van Defender VDS Z is beschikbaar
van eind april tot en met 30 juni. Daarbuiten is
diepvriessperma van hem voorradig.
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JACK DANIELS EB

Action Breaker x Quite Easy I x Calido x Nimmerdor
bruine hengst, 171 cm. 2014 • KWPN goedgekeurd

Álle vermogen en super bereidheid tot werken!!
• Deze zoon van het internationale springpaard
Action Breaker uit een moeder van Quite Easy
x Calido x Nimmerdorbehaalde met uitsluitend
achten voor de spring-onderdelen een
prachtige score van 80 punten in het KWPNverrichtingsonderzoek! Deze eyecatcher wordt
geroemd om zijn enorme bereidheid om te
werken, zijn krachtige en ruime galop, zijn goede
houding en een super balans in beweging.
• Vader Action Breaker behoeft met zijn vele
Grand Prix-successen geen verdere uitleg!
• Moeder Unforgetable bracht van Acodetto
I het Grand Prix-paard Bijzonder EB, die onder
Shane Sweetnam en Lacey Gilbertson uit(Ierland)
op 1.60 m.-niveau presteert.
• Grootmoeder Patoile (v. Calido) sprong eerst
internationaal onder Robert Vos, en heeft
vervolgens meerdere Grand Prix’s gewonnen
onder David Beisel uit de USA. Ook bracht zij van
Andiamo het internationale 145m springpaard
Athene onder Willem Greve en For Sunday (v. For
Pleasure) die 1.40m springt.

fokhengst en als sportpaard.
• Jack Daniels zelf springt succesvol onder in
het 1.30m! Wij hebben veel vertrouwen in deze
hengst als fokhengst en als sportpaard.

We proudly present our promising stallion Jack
Daniels E.B., approved for the KWPN with a score
of 80 points in the performance test. This son of
the GP stallion Action-Breaker represents a very
fine damline. His dam Unforgettable has already
foaled the GP showjumper Bijzonder of Shane
Sweetnam, and the granddam of Jack Daniels
E.B. was performing on the highest level herself.
The first foals are born in 2019, are well developed
and have a light feeted canter with a lot of
balance.

• OvergrootmoederAtoile (v. Nimmerdor) bracht
Odilio (v. Peter Pan) 130 springen en Rainbow (v.
Indorado) 145 m springen.
• Wij hebben veel vertrouwen in deze hengst als
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LEMBRION DE NARCOTIQUE
Diamant de Semilly x Mr. Blue x Darco x Chin Chin
2016, vos, 164 cm • goedgekeurd AES

Enorm talent uit een abnormale moederlijn!
• Lembrion de Narcotique ontpopte zich als
kampioen van de AES-hengstenkeuring als
kampioen! Hij werd door de jury geroemd om
zijn elektriciteit, zijn vermogen te schakelen,
zijn economische manier van springen en zijn
reflexen.
• Vader Diamant de Semilly is de o.a. bekend
als vader van zeer vele hengsten en Grand Prixpaarden Emerald van ’t Ruytershof, Quickly de
Kreisker, Don VHP Z en Dominator Z.
• 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 overbekende Grand
Prix-merrie Narcotique de Muze II te boek, diezelf
met Eric Lamaze succesvol was in het 160m. en
onder meer de Grand Prixpaarden Querlybet
Hero, Giovani de la Pomme, Ferly de Muze, Loro
Piana Boyante de Muze en Farfelu de la Pomme
heeft gebracht. Deze Narcotique de Muze II heeft
het grootst aantal nakomelingen gebracht wat
op 1.60 m niveau loopt!!
• In de derde generatie heeft Lembrion de
Narcotique de derde internationaal springende
merrie op rij, namelijk de Grand Prix-merrie Querly
Chin (Chin Chin x Pachat)waarmee Christophe

Barbeau presteerde. Uit deze directe stam komen
ook Grand Prix-paarden als Vagabond de la
Pomme, Sterrehof’s Ushi, Exquis Walnut de Muze
en Derly Chin de Muze. Maar ook de hengst
Gaillard de la Pomme stamt uit deze 3e moeder.

This very promising stallion was crowned
champion at the AES stallion approvals in 2019.
He has a lot of talent as a showjumper and
represents one of world’s best damlines. His dam
performed on 1.40m level while his granddam
and great-granddam were 1.60m showjumpers.
Beside that, Lembrion de Narcotique is closely
related to GP jumpers like Querlybet Hero, Ferly
de Muze, Vagabond de la Pomme and Walnut
de Muze. His sire Diamant de Semilly also hardly
needs an introduction, as the sire of many Grand
Prix showjumpers.

MANS

Comme Il Faut x Quidam’s Rubin x Charisma x Pilot
Donkerbruin, geb. 2017, 173 cm, Westfaler stamm 410, KWPN

KWPN-verrichtingskampioen 2020!!
• De royaal ontwikkelde, hoogbenige
Mans behaalde 88 punten tijdens het
verrichtingsexamen en scoorde daarmee
verreweg het hoogst van zijn jaargenoten! Met
9’s voor de galop, voor houding & balans, voor
techniek, voor rijdbaarheid en voor aanleg als
springpaard!
• Vader is de populaire Cornet Obolensky-zoon
Comme il Faut, zelf met Marcus Ehning zeer
succesvol op het hoogste niveau in de sport en
zoon van de succesvolle springvererver Cornet
Obolensky en de legendarische G.Ramiro
Z-dochter Ratina Z, die met Piet Raijmakers
teamgoud won op de Spelen van 1992 en
vier jaar later met LudgerBeerbaum in Atlanta
wederom.
• De moeder is Quitania, die een dochter is van
de jong gestorven Quidam’s Rubin (v.Quidam
de Revel) die inmiddels al een aantal Grand Prixspringpaarden heeft gebracht. Quitania sprong
op 1.40m-niveau, net als haar volle broer.

• Afgelopen winter viel Mans onder Christel Kalf
op tijdens de Hengstencompetitie van het KWPN
door zijn enorme bereidheid tot werken, zijn
vermogen en zijn electriciteit. Met zijn fantastische
galoppade en zijn zeer goede balans waren de
parcoursen voor Mans een simpele opgave!
• Fok/aanparingsadvies:
Mans kan het model en de beweging verbeteren
en de springkwaliteiten toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.

Mans is The Winner of the Stallion Performance
Test 2020!! He got 88 points and a 9 for
predisposition as jumping-stallion! Father is the
very popular stallion Comme Il Faut, who jumps
on Grand Prix level with Marcus Ehning and has a
véry impressive offspring untill now!!
Mans can give a very nice scope and a lot of
jumping-qualities to his offspring!

• Vervolgens vinden we de staatspremiemerrie
Calista (v.Charisma I, v.Calido I) en de hengst
Pilot in de moederlijn van Mans. Uit de lijn
komen ook de 1.50m-paarden Colour Your Life
(v.Christiano), Luca (v.Lordanos) en Papageno
(v.Pavarotti van de Helle).
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MR. EMERALD EB

Emerald van ‘t Ruytershof x Action Breaker x Holland x Joost
2017, donkerbruin, 167cm , NL-merrielijn 220 / fokfamilie 1700 • Zangersheide goedgekeurd

Veelbelovende hengst uit eígen fokkerij!
• Deze bloedgemaakte zoon van Emerald van
’t Ruytershof maakte veel indruk op de KWPN
Stallion Show dankzij zijn goede inzet, snelle
reflexen, goede springtechniek en vermogen bij
het vrijspringen.
• Vader Emerald van ’t Ruytershof namonder
Harrie Smolders deel aan de Olympische Spelen
in Rio de Janeiro, waar ze de finale bereikten.
Vele malen kwamen ze succesvol in aktie voor
het Nederlandse team en wonnen ze onder meer
de 5*-Grand Prix van Chantilly en de Wereldbeker
van Washington. In de fokkerij lijkt Emerald
zich eveneens te onderscheiden getuige zeer
succesvolle nakomelingen op het hoogste niveau
als Igor, Iluna, Imerald van ’t Voorhof en Jeunesse
van ’t Paradijs.
• De moeder van Mr. Emerald is de 1.30m
springende merrie Juweel EB (Action Breaker
x Holland). Zij is een halfzus van meerdere
succesvolle sportpaarden zoals Pietje Come
On TH (v. Come On) die tot op 1.45 m niveau
presteerde en de internationaal 1.40m springende
Golden Holland E.B. (v. Cooper van de Heffinck).
Uit deze directe familie komen meerdere
internationale springpaarden waaronder ook het
Grand Prix-paard Golden Coin (v. Iroko) van Max
Kühner.
• Zangersheide goedgekeurd
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We proudly present another homebred
toptalent: Mr. Emerald E.B.. This stunning son of
Harrie Smolders’s Olympic stallion Emerald van’t
Ruytershof made an impression at the KWPN
Stallion Show and is selected for the stallion
performance test. His sire excells in breeding, as
the sire of top horses like Igor, Iluna and Imerald.
Also the damline of Mr. Emerald E.B. breeds good
showjumpers, including the Grand Prix jumper
Golden Coin of Max Kühner.

NEVER LOSE

Lector van den Bisschop x Tolano van ’t Riethof x Nimmerdor x Erdball xx
Bruin, 173 cm, 2018, KWPN

Verliezen bestaat niet!!
• Never Lose heeft een zeer interessante
moederlijn en is aangepaard met één van
Belgisch meest belovende en succesvolle hengst
Lector van den Bisschop. Never Lose beschikt
over een sterk exterieur en laat tevens een goede
sprong laat zien. Een hengst die zeer comfortabel
te rijden is gecombineerd met een top instelling.
• Never Lose is een nakomeling van Lector van
den Bisschop (Bamako de Muze x For Pleasure)
die op dit moment grootse dingen doet met Koen
Vereecke op 1.55 niveau. Voor het vaderschap
tekent de Darco-zoon Bamako de Muze
(succesvol op 1.60 niveau), een directe zoon van
de bekende merrie Fragance de Chalus. Zij is de
moeder van meerdere 1.60 paarden.
• Cordula de Laubry, de moeder van Lector, gaf
op haar beurt maar liefst zeven nakomelingen
op 1.60 niveau en werd door Hippomundo
uitgeroepen tot beste merrie van de wereld!
• De moederlijn van Never Lose mag er ook
zijn. Moeder “Watch Me van de Wolfsakker” is
een dochter van de 1.60 springende Tolano van
‘t Riethof (v. ChinChin) en de 1.50 springende
Barones (v. Nimmerdor). Barones tekent ook
voor het moederschap van het zeer bijzondere
springpaard “Gancia de Muze” welke een
winsom heeft van € 1.850.000,-. Naast Gancia
de Muze bracht Barones nog vier internationale
paarden op GP-niveau en is de grootmoeder

van Lux V en Wivau M, die tevens op het hoogste
niveau presteren. Overgrootmoeder Passe (v.
Erdballxx) is de moeder en grootmoeder van
meerdere internationale Grand Prix paarden.

Never Lose has a very interesting damline and is
paired with one of Belgium most promising and
succesful stallions Lector van de Bisschop. Never
Lose has a strong exterior and shows a very good
jump. A stallionwho is easy to ride combined with
a top mentality.
Never Lose is a descendant of the genetic highly
interesting 1.50 horse Lector van den Bisschop.
The mother of Never Lose is a daughter of the
1.60 jumping Tolano van ’t Riethof and the 1.50
jumping Barones. She is also the mother of the
special showjumper Gancia de Muze who has a
winsum of € 1.850.000,-. Besides Gancia Barones
gave several other showjumpers at GP level and
she is the grandmother of Luv V and Wivau M who
jump at the highest level.
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RIEN A DECLARER MXL

Diamant de Semilly x Bamako de Muze x Quite Capitol
Schimmel, 174 cm, geb. 2017

Veilingtopper van de VSN veiling!
Rien a Declarer MXL is goedgekeurd bij
Zangersheide. In de selectie van de VSN Online
Auction overtuigde de goed ontwikkelde,
hoogbenige zoon van de topverver Diamant
de Semilly met zijn onbeperkte vermogen en
zeer goede lichaamsgebruik. Zijn pedigree
is opgebouwd met hengsten die zelf op het
hoogste niveau sprongen en gefokt zijn uit de
beste families van Europa (Fragrance de Chalus,
Capitol I, Van de Heffinck).
Moeder Dolce Vita MXL heeft op jonge leeftijd
reeds 125m gelopen en is een dochter van de
zeer interessante hengst Bamako de Muze.
Rien A Declarer MXL gaat terug op de merrie
Ramourai (Calypso III x Latano I), moeder van drie
1.60m paarden (Valdorai v. Ahorn Z, Bijou Orai v.
Toulon, ClayOurai v. Artos Z), van de BWP-hengst
HakimOurai(v. Toulon, 135 m spr) en ze is de
grootmoeder van de tophengst Eldorado van de
Zeshoek.
• Tijdens de Finale voor 4-jarige springpaarden in
De Wolden 2021 behaalde Rien á Declarer een
fantastische klassering en werd hij door de jury
geroemd om zijn fantastische galoppade, zijn
vermogen en zijn reflexen!

Rien á Declarer MXL was the Topper of the VSNAuction Autumn 2020! Also under the saddle

shows this very impressive son of Diamant de
Semilly an unlimited power, a super technic and
an athletic scope! The motherline comes out of
the lines of Bamako de Muze and Eldorado van
de Zeshoek. Concluded: Rien á Declarer MXL is a
very interesting young upcoming stallion available
for breeding!

TOP GUN VAN ‘T KONINGSBOS E.B.
Breitling LS x Andiamo x Cento x ChinChin
Vos, 2019, 168 cm, Zangersheide

SPORTGENEN VERANKERD IN ÉÉN PEDIGREE!!
• Vader Breitling LS heeft onder Beezie Madden
meerdere Grand Prix’s gewonnen op 150-160
m niveau, oa de GP van Travers City, USA, 1e
GP en 2e GP in Wellington en winnaar van de
Wereldbekerfinale in Parijs!
• Moeder Armina la Silla heeft zelf 160m
gesprongen en uit deze moederlijn komen vele
160m paarden zoals Exacto LS (v. Carthago),
Lucero LS la Silla (v. Dollar de la Pierre), etc.
• Top Gun van ‘t Koningsbos E.B. is het
eerste veulen van moeder A Malines van de
Emmahoeve, een dochter van de vermaarde
prestatiehengst Andiamo(v. Animo) die
160m heeft gesprongen oa onder Henk van
de Broek en Jos Lansink. Hij heeft meerdere
Landenwedstrijden, Wereldbekerwedstrijden en
Grote Prijzen gelopen. Andiamo is zeer befaamd
is in de moederlijn.
• Grootmoeder Ulrike van het Lambroeck
(v. Cento) bracht oa 160m paarden van
vanBaloubet du Rouet en Nabab de Reve en
de 3e moeder gaf van Nabab de Reve de GGH
Double Diamond.
• Vervolgens zien we Cento(Capitol I x Caletto II),
die Teamgoud won op de Olympische Spelen in
Sydney onder Otto Becker, de Wereldbekerfinale
won in 2002 en de GP’s van Aken en Calgary won
in 2003.

• Deze recent gekeurde zoon van Breitling LS
maakte enorm veel indruk op de hengstenkeuring
van Zangersheide 2022. Hij blinkt uit in vermogen,
elektriciteit en kan bijzonder goed schakelen. Met
zoveel sport in zijn pedigree hebben we weer een
enorme aanwinst in de fokkerij!

Father Breitling is the Grand Prix-winner of
Wellington andthe World Cup Finals of Parijs
with Beezie Madden. BreitlingsmotherArmina la
Sillajumpedalso 160m and is themother of more
160 m jumpinghorses.
Grandfather Andiamo jumped GP’S, Worldcups
and Nations Cups with Henk van de Broek and Jos
Lansink. Andiamo is very famous in the motherline.
Grandmother Ulrike van het Lambroek (v. Cento)
is also themother of Alouette van het Lambroek
(Baloubet du Rouet) 160m jumping.
Sportpedigree!
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AREZZO VDL

Chin Chin x Heartbreaker x Renville x Jasper x Akteur
Geboren 2005, Vos, 170 cm, Springindex 153, merrielijn 226
• De preferente Arezzo VDL wordt vertegenwoordigd
door succesvolle nakomelingen als VDL Edgar M,
Garezzo, Picobello Jasmine, Farah en First of April
CL. Zelf kende Arezzo VDL ook een succesvolle
sportcarrière onder het zadel van Jessica Kürten
en vervolgens Jur Vrieling. Nadat hij als jong paard
verrichtingskampioen werd, leverden zijn sterke
galop, afdruk, atletische vermogen en instelling
hem opvallende prestaties op 1.50/1.60m-niveau
op. Zijn nakomelingen doen ook goede zaken in de
aanlegtesten en op de keuringen. Bij het KWPN heeft
Arezzo reeds meerdere goedgekeurde zonen (oa.
Hampshire, Ilusion) en hij heeft een hoge springindex
van 149.
In 2020 Arezzo VDL was awarded with the prestigious
KWPN ‘preferent’ predicate. He jumped at top level
with Jessica Kürten and Jur Vrieling. As a breeding
stallion Arezzo VDL is a class of his own. His oldest
offspring are successful in the international sport such
as VDL Edgar M, Picobello Jasmine, Garezzo and
Farah.

Arezzo: Topgefokt, springpaard en fokhengst

CARRERA VDL

Cardento x Baloubet du Rouet x Zeus
KWPN, 2006, bruin, 172 cm - NL-merrielijn 113 / fokfamilie 334 • Goedgekeurd: KWPN, Hann, OS, Zang
• De Grand Prix hengst Carrera is zeer opvallend
en interessant gefokt uit een combinatie van twee
Olympiade hengsten. Zijn vader Cardento won met
ruiter Peter Eriksson maar liefst driemaal een zilveren
medaille: op de Olympische Spelen, het EK en het
WK. De moeder van Carrera sprong internationaal
1.45m en is de halfzus van de beroemde
internationale springhengst Tinka’s Boy.
• In de sport heeft Carrera VDL zich bewezen met
succesvolle deelnames aan NationCup-wedstrijden
en Grand Prix-zeges. Zijn oudste nakomelingen
presteren veelbelovend in hengstencompetitiewedstrijden zoals Kallmar VDL en winnaar Kincsem en
in de internationale sportcarrieres(Glock’s Novellist,
Goldfinger, Genesis, etc).

Scherpe Cardento-zoon en vererver!!

Carrera VDL won several GPs and was part of the
winning team in the Nations Cup of Drammen. This
son of Cardento is bred out of a 1.45m jumping half
sister of the Grand Prix stallion Tinka’s Boy. His offspring
are achieving good results in CSI such as Good
Farming HS and Genesis HB, and he sired stallions as
Kallmar VDL and Kincsem.

CHATINUE VDL

Chacco Blue x Continue x Domino
Geb. 2005, 170 cm, bruin, Zangersheide
• Chantinue sprong op 1.60m niveau onder
Mexicaanse vlag. Zijn vader is wereldvererver Chacco
Blue en hij is een halfbroer van tophengst Balou de
Reventon en stempelhengst Balou du Rouet. Een
briljante afstamming, extra springtalent en prestaties
op het hoogste niveau: nu beschikbaar voor de
fokkerij!
Son of Chacco Blue, halfbrother of Balou du Rouet
and Balou du Reventon. A briljant pedigree, extra
jumping talent and performances at the highest level!

Chatinue: zoon van Chacco Blue, halfbroer van Balou du Reventon en Balou du Rouet!

COMTHAGO VDL

Comme Il Faut x Carthago x Caretino
2014, donkerbruin, 170 cm, Holst, AES, Zang.
• Comthago verenigt de genen van het
springfenomeen Comme IlFaut met een van
prestatie doordrenkte Holsteinse moederlijn.
Comme Il Faut(Cornet Obolensky x Ratina Z)
won onder Marcus Ehning al de Wereldbeker
van Madrid en de GP van Wenen en Paderborn.
• Grootvader Carthago brengt eindeloos
vermogen met zich mee en sprong onder Jos
Lansink tweemaal op de Olympische Spelen:
Atlanta en Sydney.
• Moeder Miss Carthago sprong succesvol op
1.30m-niveau in Duitsland, terwijl grootmoeder
Joyce I op internationaal Grand Prix-niveau
sprong onder Laura Kraut.
• Comthago, reservekampioen van de
hengstenkeuring in Mecklenburg, heeft
als 5-jarige zijn eerste internationale starts
gemaakt en maakte veel indruk o.a. tijdens de
hengstencompetitie in Zuidbroek. Reeds als 6-jr
werd hij 135m geklasseerd.

Comthago VDL is a son of thefamous
Comme IlFaut out of a dam of Carthago,
whojumpedtwice on the Olympic Games with
Jos Lansink (Atlanta and Sydney). This 2nd
plascestallion on theStallionshow in Mecklenburg,
jumpedalready 135m in theage of 6 years old.

Comthago: moderne zoon van Comme Il Faut uit prestatiemoederlijn

Enterbrook

INVESTMENT I.B.

Kannan x Emilion x Indorado x Le Val Blanc
2013, donkere vos, 171 cm, KWPN, merrielijn 212, fokfamilie 57
• Vader Kannan heeft zelf een indruk wekkende
sportcarriere achter de rug, waarna hij zo
mogelijk een nóg spraakmakender loopbaan
als dekhengst tegemoet ging. Hij is oa vader
van Olympisch kampioen en tweevoudig
Wereldbekerwinnaar Nino des Buissonnets van
Steve Guerdat.
• De opvallende Investment I.B. begon zijn
sportieve carrière met Patrick van der Schans,
met wie hij 5e werd in de NK Finale voor 7-jarigen
in Valkenswaard. Onder Jeroen Dubbeldam
imponeert hij sinds kort op 1.40 niveau.
• Wij kijken reikhalzend uit wat de toekomst deze
veelbelovende hengst gaat brengen!
• Investment I.B. kan springkwaliteit, met
name de reflexen, toevoegen aan de
springpaardenfokkerij. Zijn eerste nakomelingen,
geboren in 2021, zijn heel aansprekende veulens
met veel ras, die makkelijk kunnen bewegen.

Thisson of Kannan looks just like his father!! Since
a short time he is working on his sportcarreer
withplural Olympic winner Jeroen Dubbeldam! In
the KWPN test Investment I.B. was honored for his
expressive reflexes (8,5) and power and mind-set!
His first-born foals in 2021 have a very nice scope
with a lot of expression and a very good canter!

Onder een appelboom vallen geen peren!

KING BLUE

Zirocco Blue VDL x Andiamo x Indoctro
2015, schimmel, 171 cm, KWPN
• King Blue’s vader is Zirocco Blue VDL , die na een
succesvolle carrière op het allerhoogste level naam
aan het maken is als vererver. Zoon Eddie Blue won
een gouden teammedaille op het WK in Tyron en
Magnolia Mystic Rose, Florian, Flierefluiter, Glamour
Girl en Flair springen 1.60.
• Moeder van King Blue is de elite-NMK merrieGonita,
dochter van de goed verervende Andiamo (v.
Animo), die actief was op 1.60 niveau. De halfbroer
van Gonita, Zidane, zien we terug op 1.45 niveau.
• De imponerende en chique King Blue is zeer
geschikt voor een merrie die wat scherpte en
vlugheid kan gebruiken. Hij presteerde zeer goed in
de BLOM-CUP en springt reeds succesvol in het 140m.
King Blue’s father Zirocco Blue VDL is enjoying
increasing fame as a sire. Many of his offspring are
jumping 1.40 or higher. King Blue’s mother is the eliteNMK mare Gonita, daughter of the well-descended
Andiamo (v. Animo), who jumped at 1.60 himself. The
impressive and chique stallion King Blue jumps already
succesfull 1.40 m!

King Blue, The energy !
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KORDON

Glennfiddich VDL x Kreator xx x Orion Fortuna x Voltaire
2015, 169 cm, donkerbruin, KWPN
• Uit de eerste jaargang van Glenfiddich VDL is
Kordon goedgekeurd bij het KWPN, de enige
KWPN-gekeurde zoon van Bacardi VDL, die onder
Janika Sprunger tegenwoordig schittert op het
allerhoogste niveau. Glenfiddich VDL zelf vertoont
extreem vermogen en afdruk en komt uit een
ijzersterke stam, die onder meer Papillon Rouge
voort heeft gebracht.
• Kordon heeft als grootvader de volbloed
Kreator xx. Vervolgens gaat de pedigree terug
op de Burggraaf-zoon Orion Fortuna en de
stempelhengsten Voltaire en Nimmerdor.
• Moeder Anoulavsca Fortuna gaf eerder al de
KWPN-aangewezen hengst Brighton Bay (1.50m
Emma Augier de Moussac).
• Kordon VDL slaagde met 82,5 pnt voor het
KWPN-verrichtingsonderzoek met oa een 9
voor vermogen. Als 7-jarige hengst reeds zeer
succesvol in het 135m springen onder Bart

Haselbekke.

Kordon VDL comes out of the first breeding-year
of Glennfiddich VDL, the son of the very good
jumping Bacardi VDL with Janika Sprunger.
In the pedogree of Kordon we see the famous
Papillon Rouge. Grandfather is the thouroughbred
Kreator xx.
At the moment the 7-year old Kordon VDL is
jumping very well 1.35 m with Bart Haselbekke.

Kordon: Glenfiddich VDL-zoon uit unieke moederlijn

LAFAYETTE

Carrera VDL x Coronado x Caletto I
2016, Zangersheide, vos, 168 cm
• Lafayette stamt uit de merrie Libelle I die zelf met
Angelique Hoorn op het allerhoogste niveau presteerde
met overwinningen in o.a. Leipzig, Sankt Gallen,
Maastricht. Andere kwaliteitsvolle nakomelingen van
Libelle zijn: Galileo vvd H. (v. Numero Uno), Beau vd H.
(v. Big Star JR KZ),Ute (v. Lansing).
• Holsteiner stam 776 is tevens de stam van de
goedgekeurde hengsten Acorado I en II, Calvados I en
II, Lordanos en Lucky Boy.
• Vader is de 1.60 m springende hengst Carrera VDL, die
qua vererving het stokje van zijn vader Cardento VDL
lijkt over te nemen. Carrera VDL is tevens het neefje van
de levende legende Tinka’s Boy.

Een rasechte atleet!!
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Lafayette was born out the beautiful mare, Libelle I.
Together with rider Angelique Hoorn, Libelle jumped at
the highest level with victories in Leipzig, Sankt Gallen,
Maastricht etc. The Holsteiner damline 776 is the same
of the approved stallions Acorado I and II, Calvados
I and II, Lordanos and Lucky Boy. That Libelle passes
on her qualities is apparent from her products Galileo
(140m), Beau...

DIAMANT DE SEMILLY ERCO V/T ROOSAKKER
Le Tot de Semilly x Elf III

Darco x Kannan x Chin Chin

HALIFAX V/T KLUIZEBOS

HICKSTEAD

Heartbreaker x Fetiche du Pas

Hamlet x Ekstein x Ulft

EMERALD VAN ‘T RUYTERSHOF

KANNAN

Diamant de Semilly x Carthago

Voltaire x Nimmerdor x Le Mexico

NESTOR DE MARIPOSA

TOBAGO Z

Elvis ter Putte x Berlin x For Pleasure

Tangelo x Mr. Blue x Feinschnitt
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GLAMOURDALE

HARDROCK Z

Lord Leatherdale x Negro x Ahorn

Heartbreaker x Carthago x Rebel I Z

KWPN, 2011, zwart, 170 cm • ggk: KWPN

2003, bruin, 171 cm, KWPN, Holst, Old, SF, Zang

• KWPN Paard van het Jaar 2020 is….. Glamourdale!!
Eerder al Hengstenkeuringskampioen als 3-jr.en
Wereldkampioen als7-jr.: Glamourdale blijft zich
onderscheiden. Ook in de fokkerij bewijst deze
opvallende Grand Prix-hengst zijn grote meerwaarde.
KWPN Champion of the Year 2020!! Glamourdale
was also elected champion of the KWPN Stallion
Show and earned the gold medal at the WC for 7yo.
This striking Grand Prix-stallion is also making a lot of
progress in the breeding of dressage horses!

• Onder Emanuel Andrade (Ven) kwam Hardrock
Z zowel uit op de Wereldruiterspelen (Caen 2014)
als op de Olympische Spelen (Rio 2016) en de Pan
American Games (Toronto 2015, 6e). Moeder Carte
Blanche Z bracht daarbij ook al de internationale
Grand Prix-springhengst Charlemagne JT Z van Silvia
Bazzani en de goedgekeurde hengsten Be the Freak
JT Z, Domingos JT Z.
Hardrock Z was very successful in his sport carreer with
Emanuel Andrade (Ven) on the Olympic Games of
Rio and the WEG in Caen 2014.

ICE BREAKER E.B.

IMPRESSIVE VDL

Action Breaker x Quite Easy x Acord II

Douglas x Contender x Corofino I

KWPN, 2013, bruin, 169 cm • ggk: KWPN, OS

2013, bruin, 172 cm, KWPN, Hann

• Deze schitterende zoon van de tophengst Action
Breaker (3e GP Aken, Sergio Alvarez Moya)springt in
Tsjechie Junioren Grand Prix’s onder HelcaBecvarova.
Uit deze stam 104B komen tevens Evantos EB
(Levantos), Sandro Beast EB (Sandro Boy), Zidane
(v. Heartbreaker), Quin Air (Quintero): allemaal
presterend op topniveau.

Vader Douglas (Darco x Capitol I)is één van de best
verervende Darco-zonen (oa. Dougie Douglas, Guru).
Impressive springt onder Jur Vrieling international 1.45 m,
Winnaar Drammen (130m) en 1.95 m Puissance Poznan.
Uit zijn eerste jaargang werden o.a zoon Massimo SMH
en My Favorite goedgekeurd.

This son of Action Breaker (3eGP Aken, Sergio Alvarez
Moya) jumps in Tsjechie Junioren Grand Prix with
Helca Becvarova. Out of stamm 104B we also see
the very good jumpers Sandro Beast EB (Sandro Boy),
Zidane (v. Heartbreaker), Quin Air (Quintero).

The Douglas-son Impressive VDL jumped
internationally 1.45 m with Jur Vrieling. Father Douglas
brings a lot of very expressive jumping-horses. Out of
his first year of breeding, there are already 2 KWPN_
approved stallions: Massimo SMH and My Favorite.

INAICO VDL

JAYSON

Indoctro x Baloubet d.R. x Hercos

Johnson x Negro x Wisconsin

KWPN, 2013, vos, 168 cm

2014, zwart, 170 cm - NL121 / Fokf.175 KWPN

• Inaico, de volle broer van Hello My Lady (Scott
Brash), die o.a. de Global Champions Tour van
Monte Carlo won, was zelf winnaar van de
Hengstencompetities klasse M en Z. Naast vader van
meerdere veilingtoppers werd zijn zoon McAllister VDL
premiehengst op de hengstenkeuring van het KWPN.

• Krachtpatser met preferente genen! Gefokt uit
2 preferente topverervers die het beide bewezen
hebben in de grote ring! • Met een overtuigend
puntentotaal van 84,5 punten werd krachtpatser
Jayson als vierjarige goedgekeurd bij het KWPN. Hij
toont veel aanleg voor het hogere werk.

Inaico is a full brother of Hello My Lady (Scott Brash).
He was winner of the stallion competition KWPN 1.25
and 1.35 m. Inaico is the father of toppers of different
auctions and graduated sons.

Born out of 2 preferent breeders!! As a four-years-old,
Jayson was approved for the KWPN with 84.5 points.
This remarkable stallion shows a lot of talent for the
higher level and has proven origines.

KJENTO

LANTANAS

Negro x Jazz x Juventus

Sir Donnerhall I x Hemmingway x Zuidhorn

KWPN, 2015, zwart, 172 cm NL-merrielijn 127 / Fokfamilie 84

KWPN, 2016, vos, 169 cm - NL-merrielijn 110 / Fokfamilie 708

• Een toptalent uit kampioenenfamilie!! De
spraakmakende Kjentowas de ijzersterke topper op
de hengstenpresentatie 2021 in Ermelo: hij verdiende
zelfs een 10 voor de draf en een 9,5 voor zijn galop!
Kjento: bewezen genen met modern talent!

• Vrije bloedlijnen voor de Nederlandse
Dressuurfokkerij! Deze halfbroer van de Grand Prixdressuurmerrie Vitana V (v.Donner-hall) is als driejarige
bij het KWPN ingeschreven met 81 punten en is voor
zowel sport als fokkerij veelbelovend.

• goedgekeurd voor: KWPN, Old, Westf

This stunning stallion is a half-brother of the successful
Grand Prix mare Vitana V (Madeleine Witte) and is
approved for the KWPN studbook with 81 points. He is
promising for sport and breeding.

The very promising Kjento was the topper of the day
in the presentation of 6 years old dressage stallions
in Ermelo 2021! He got a 10 for trot and a 9,5 for his
fabulous canter!
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LUIGI D’ECLIPSE

NALEGRO

Catoki x Calato x Polidiktus v/d Helle

Painted Black x Negro x Gershwin

Old Stamm 124 BWP, 2011, bruin, 168 cm

2018, zwart, 170 cm, KWPN

• Onder Marlon Zanotelli (Bra) springt de opvallende
Luigi d’Eclipse zeer succesvol in het 160 m. Vader
Catoki won de GP van Bordeaux en plaatste hij
zich in Nations Cups en Wereldbekerwedstrijden.
Grootmoeder Aluna(v. Polydiktus vd Helle) werd in
2010 Belgisch Kampioen met Niels Bruynseels.

• Deze zwarte parel van de Gribaldi-zoon Painted
Black (GP OS Anky van Grunsven), komt uit een volle
zuster van tweevoudig Olympisch kampioen en
Wereldbekerwinnaar Valegro(Charlotte Dujardin).
Nalegro is een zeer goed bewerkbare hengst, die
looplust en schakelvermogen kan toevoegen!

Luigi d’Eclipse is jumping verysuccesfullywith M.
Zanotelli in 1.60 m classes. Father Catoki won the
Grand Prix of Bordeaux. Grandmother Aluna was
in 2010 Champion of Belgium with Niels Bruynseels.

Nalegro has an Olympic father Painted Black and his
mother is the fullsister of the double Olympic Winner
Valegro (Charlotte Dujardin). Nalegro has a very
cooperative character.

NEW PLEASURE VDL

NIGHT LIFE VDL

For Pleasure x Diamant d. Sem. x Darco

Erco van ’t Roosakker x Arezzo VDL

Donkere vos, 170 cm, 2018, premiehengst, KWPN

Bruin, 2018, 167 cm, premiehengst, KWPN

• New Pleasure VDL was de absolute topper van het
KWPN-verrichtingsonderzoek met een score van maar
liefst 87,5 punten! Vader For Pleasurewon Olympisch
teamgoud in 1996 en 2000(Lars Niebergen Marcus
Ehning)net als grootvader Diamant de Semilly (Eric
Levallois) teamgoud Wereldruiterspelen 2002 (Vejer
de la Frontera). Moeder Lady-A ter Putte (145m) is de
volle zus van de beroemde Elvis ter Putte.

• Zoon van Erco van ‘t Roosakker(Darco)is tevens
de vader van Important de Muze, Iceman de Muze,
Iphigeneia de Muze, Just An Hero en Electric Z.
Grootvader Arezzo VDL(pref.) (v. ChinChin) sprong
zelf op het hoogste niveau en is vader vanoahet
olympische springpaard VDL Edgar M (Marlon
Zanotelli). Moeder Ialba VDL(3e op NMK) gaf ook al de
aangewezen hengst Murray VDL.

New Pleasure VDL is absolutely the topper of the
KWPN-test with 87,5 points! Father For Pleasure won
with L. Nieberg and M. Ehning Olympic Team-gold!
Mother is the full sister of theworld-famous stallion Elvis
ter Putte.

The son of the Darco-son Erco van ’t Roosakker was
one of the best stallions of the Dutch KWPN Stallion
Show! Mother Ialba VDL has also a selected stallion
Murray VDL (v. Etoulond VDL) and she went tot he
NMK.
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Dekvoorwaarden en tarieven
		

Totaal

Bij gust op

		

(excl. BTW)
01-10-2022
					
Action Breaker
€ 1.700,00
€ 300,00
			
Apardi
€ 1.500,00
€ 300,00				
Arezzo VDL
€ 1.500,00
€ 300,00				
Aristoteles
€ 1.250,00
€ 300,00				
Baltic
€ 1.250,00
€ 300,00				
Billy King
€ 1.000,00
€ 300,00				
Carrera VDL
€ 1.750,00
€ 300,00				
Chatinue VDL
€ 1.500,00
€ 300,00				
Comthago VDL
€ 1.000,00
€ 300,00				
Czardas 30
€ 1.250,00
€ 300,00				
Defender VDS Z
€ 1.200,00
€ 300,00 (vers van eind april tm 30 juni)			
Diamant de Semilly
€ 1.500,00
€ 1.500,00
per inseminatie (1 rietje)			
Emerald van Ruytershof
€ 1.000,00
€ 1.000,00
per inseminatie (1 rietje)			
Erco van’t Roosakker
€ 450,00
€ 450,00
per inseminatie (1 rietje)			
George Z
€ 1.500,00
€ 1.500,00
per inseminatie (1 rietje)			
Glamourdale
€ 1.700,00
€ 300,00				
Grandins Calthago
€ 650,00
€ 300,00				
Halifax van het Kluizebos
€ 800,00
€ 800,00
per inseminatie (1 rietje)			
Hardrock Z
€ 2.000,00
€ 300,00				
Hickstead
€ 800,00
€ 800,00
per inseminatie (1 rietje)			
Ice Breaker EB
€ 900,00
€ 300,00				
Impressive VDL
€ 1.000,00
€ 300,00				
Inaico VDL
€ 1.000,00
€ 300,00				
Investment I.B.
€ 900,00
€ 250,00				
Jack Daniels EB
€ 900,00
€ 300,00				
Jayson
€ 1.000,00
€ 300,00				
Kannan
€ 2.500,00
€ 500,00				
King Blue
€ 1.000,00
€ 300,00				
Kjento
€ 1.700,00
€ 300,00				
Kordon
€ 800,00
€ 300,00				
Lafayette
€ 1.000,00
€ 300,00				
Lantanas
€ 1.000,00
€ 300,00				
Lembrion de Narcotique
€ 900,00
€ 300,00				
Luigi d’Eclipse
€ 1.500,00
€ 300,00				
Mans
€ 1.000,00
€ 300,00				
Mr. Emerald EB
€ 900,00
€ 300,00				
Nalegro
€ 1.200,00
€ 300,00				
Nestor de mariposa
€ 1.000,00
€ 300,00				
Never Lose
€ 750,00
€ 300,00				
New Pleasure VDL
€ 1.000,00
€ 300,00				
Neymar VDL
€ 800,00
€ 300,00				
Night Life VDL
€ 900,00
€ 300,00				
Rien a Declarer MXL
€ 900,00
€ 300,00				
Tobago Z
€ 1.050,00
€ 1.050,00
per inseminatie (1 rietje)			
Top Gun
€ 900,00
€ 300,00				
					
druk- en zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden					

Enterbrook
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Dekvoorwaarden en tarieven
Tarieven gynaecologische begeleiding 2022
(opvoelen en scannen)

excl. BTW

- Voor merries die geïnsemineerd worden van hengsten van
ons station en hengsten van andere SWS-stations, waarvoor wij
de inseminatie verzorgen, per (hengstigheids)cyclus (t/m eerste
drachtcontrole, daarna per handeling)
€ 60,00
Voor merries die geïnsemineerd worden met diepvriessperma
van hengsten die via ons station beschikbaar zijn (4x per dag
opvoelen), per (hengstigheids)cyclus (t/m eerste drachtcontrole,
daarna per handeling)
€ 85,00
Voor merries die geïnsemineerd worden met eigen
diepvriessperma (4x per dag opvoelen) 		
per handeling Opvoelen en scannen per keer
€ 18,50

Sperma bestellen en verzenden:
- 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.
- 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 rekening én risico van de merriehouder.

Shetlander drachtcontrole per keer

€

12,50

Embryotransplantatie/ICSI:

Opvoelen en scannen aan huis (excl. visite)

€

27,50

Per succesvol getransplanteerd embryo bij ICSI of ET 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 2021 dient een
gustverklaring van uw dierenarts of ET/OPU-ICSI-center overlegd
te worden, waarna het dekgeld gereduceerd kan worden tot het
geldende gusttarief. Bij sperma-bestelling horen wij graag vooraf
dat het om een embryotransplantatie/OPU-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!

Geboortebegeleiding merrie (excl stallingskosten € 12,50/dag)
		
€ 265,00
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.

Dekgeld:
- 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.
- Na eerste inseminatie ontvangt u een factuur van het vaste
gedeelte van het dekgeld. Bij dracht na 8 weken ontvangt u een
factuur van het resterende dekgeld en overige transportkosten.
Indien uw merrie onverhoopt niet drachtig wordt, dient de
gustverklaring vóór 1 oktober 2021 door uw dierenarts (ivt)
worden opgemaakt en op Dekstation Enterbrook aanwezig
te zijn. Nadien zijn wij genoodzaakt het volledige dekgeld in
rekening te brengen.
- Per hengst gelden afwijkende gusttarieven.
- Reclamaties over facturen graag binnen 14 dagen na
factuurdatum, daarna kunnen deze helaas niet meer in
behandeling genomen worden.
-		
Gegevens doorgeven aan het stamboek geschiedt na
betaling van het volledige dekgeld.

Dekvoorwaarden diepvriessperma:
- 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 2022 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.
- Diepvriessperma van veel hengsten wordt niet per dracht,
maar per dosis/per rietje verkocht.
- Over de voorwaarden (per hengst) van het gebruik van
diepvriessperma informeren wij U graag.

Stallingskosten dekstation per dag (alleen tijdens hengstigheid)		
exclusief BTW
- Merrie zonder veulen
€ 8,00
- Merrie met veulen
€ 12,00
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 EUgecertificeerde 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 (vrij inloop)
weekenden op afspraak

Enterbrook

