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(HERALD 3 X COCONUT GROVE XX)

HERALDIK-BLOED EN EEN UITMUNTENDE MOEDERLIJN

MORENO GROVE
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1

Info:01
Jaar: 2017
Maat: 1m65
Kleur: donkerbruin 
Stamboek: KWPN
Ggk: AES
70 % Volbloed

Moreno Grove uit de Übertje-stam is gemaakt voor de eventingsport! 
Deze jonge hengst is gezegend met een top-karakter en heeft 
geweldig veel mee om uit te groeien tot een grootheid.

Vader is de 1m60 springende Herald 3, een van de hengsten die het 
belangrijke Heraldik-bloed voeren. De Volbloed Heraldik heeft zelf 
op 1m50-niveau gesprongen en heeft in de vererving heel veel goeds 
voortgebracht in de spring- en eventingsport. Onze verwachting is 
dan ook dat Moreno Grove in de voetsporen kan treden van zijn vader 
en grootvader als het gaat om het waarde toevoegen in de eventing-
fokkerij.

Janneke Boonzaaijer beschrijft Moreno Grove als een zeer werkwillige 
hengst met een super galop, een goede sprong en veel moed. Dat 
zien we eigenlijk bij alle Herald 3-nakomelingen: moed, werkwilligheid 
en fantastisch kunnen galopperen en springen. Ook Moreno Grove 
is een zeer nuchter bloedpaard, op en top rustig in de aanleuning en 
met scherpte als het nodig is. Kortom, alle ingrediënten voor een top 
eventer.

Ook de moederlijn mag er zijn. Moeder, grootmoeder en 
overgrootmoeder hebben alle drie een sportpredicaat èn ze hebben 
op 1m35-niveau of hoger gesprongen. Deze moederlijn heeft al zeer 
veel succesvolle paarden gebracht die op internationaal niveau 
acteren. Ook de goedgekeurde hengst Investment IB komt uit deze 
stam. Diny Markhorst, fokker van Moreno Grove, heeft bewust gekozen 
voor Herald 3 om voor de eventing iets goeds te kunnen brengen. Wij 
geloven daar zeker en vast in en we zijn haar erg dankbaar voor dit 
mooi fokproduct. Op zoek naar bloed, moed en een topsport karakter? 
Dan is Moreno Grove de juiste keuze!
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Info:02

MAGIC COCONUT
UIT DE SPORT 4*-MERRIE COCONUT GIRL 

(CARRERA VDL X COCONUT GROVE XX)

Jaar: 2017
Maat: 1m70
Kleur: bruin
Stamboek: KWPN
Ggk: AES
61 % Volbloed

Magic Coconut komt nog maar net kijken maar hij heeft heel veel 
mee om een topper te worden. Vader en moeder zijn dat al, waarbij 
de topafstamming van Magic Coconut wat betreft het springen 
gecombineerd is met een flinke scheut volbloed, wat hem extra 
geschikt zal maken voor de eventingsport.

Vader Carrera VDL heeft met de wereldtoppers Cardento en 
Baloubet du Rouet natuurlijk een ijzersterke basis. Maar laten 
we zijn moeder Vantiels Esprit niet vergeten, die internationaal 
1m45 sprong en de halfzus is van de beroemde springhengst 
Tinka’s Boy die met Markus Fuchs internationaal geschitterd heeft. 
Carrera VDL heeft heel wat jaren topsport achter de rug met vele 
topklasseringen tot op het hoogste 1m60-niveau met Jur Vrieling.

Moeder van Magic Coconut is de imponerende elite-merrie Coconut 
Girl die op alle onderdelen goed uit de voeten kan onder Patrick 
Verbakel die haar ook fokte: ze springt 1m35, loopt Z2 dressuur 
en is zeer succesvol op internationaal 3*/4*-niveau eventing. Het 
Nederlands kampioenschap 2019 op 3*-niveau in Varsseveld was 
een van de hoogtepunten voor Coconut Girl.

Magic Coconut is nu al een imponerende hengst die maat en 
vermogen mee zal geven en die in staat is om de gangen van zijn 
nakomelingen te verbeteren.

Moeder van Magic Coconut: 
Elite-merrie Coconut Girl
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UIT DE OLYMPISCHE 5*-MERRIE GAZELLE DE LA BRASSERIE

(WERELDKAMPIOEN VIGO D’ARSOUILLES X KARACONDO)

Jaar: 2013
Maat: 1m67
Kleur: vos
Ggk: NRPS, SBS
Niveau: CCI 2*
54% Volbloed

Nearly Perfect de la Brasserie is een prachtige hengst met een 
formidabele springtechniek, die met gemak goedgekeurd werd bij het 
SBS als springpaard.

Zijn vader Vigo d’Arsouilles behoeft nauwelijks nog toelichting.  De 
wereld kampioen van 2010 is na zijn sportcarrière een fenomeen 
geworden in de fokkerij met veel nakomelingen in de wereldtop. 
Met twee goedgekeurde zonen, die ook zeer succesvol zijn in de 
eventingsport en als 6-en 7-jarige al mee kunnen met de absolute 
wereld top, is ook hier sprake kwaliteit. 

Voor het eventing-talent van Nearly Perfect de la Brasserie is naast 
vader Vigo d’Arsouilles misschien zijn moeder Gazelle de la Brasserie 
nog wel belangrijker. 

Nearly Perfect de la Brasserie is gezegend met Olympische genen 
en laat in de sport zien dat hij het van geen vreemde heeft. Renske 
Kroezen bracht dit jaar de 6-jarige Nearly zeer succesvol uit op 2* 
niveau eventing. Ze waren 3e op het NK voor 6-jarige en ook in de CIC 
2* in Emmeloord werden ze derde. Ook in Arville bij zijn 2*-debuut bij 
de 6-jarige liep Nearly fantastisch en werd hij 8ste.

Nearly beheerst inmiddels alle drie de onderdelen en is een zeer 
nuchtere, atletische hengst met veel sport kwaliteiten. Nearly geeft 
aan zijn nakomelingen zijn atletische bouw door en geeft nuchtere 
karakters. Ook in het springen kan hij probleemloos meekomen met 
zijn leeftijdsgenoten, hij zal dit jaar 1m30 gaan lopen.

Olympische Spelen: 
2008 Hong Kong 9e plaats
2012 London 15e plaats
 
Wereldkampioenschappen: 
2006 Aachen 13e
2010 Lexington 4e plaats
 
Europese kampioenschappen: 
2006 Pratoni del Vivaro, 
2009 Fontainebleau 6e plaats 
 
Topwedstrijden: 
2007 4* Kentucky 5e plaats, 
2009 4* Badminton 7e plaats

Deze Olympische merrie heeft met Karin 
Donckers alle grote toernooien gelopen 
en ze deed altijd mee in de top:

NEARLY PERFECT DE LA BRASSERIE 



HENGSTEN
4

Info:04

RAMIRO B
TOP-VERERVER VOOR EVENTING

(CALVANI X WENDEKREIS)

Jaar: 1994
Maat: 1m68
Kleur: bruin
Stamboek: BWP
Niveau: 1m60
Ggk: ISH
33% Volbloed

Ramiro B was altijd succesvol als jong paard. In Ierland won hij als 
4-jarige al het Indoor Spring Championship. In 1999 won hij bij de 
5-jarige, twee jaar later won hij bij de 6/7-jarige. Niet veel later liep hij 
op het allerhoogste internationale 1m60-niveau.

Ramiro B heeft een excellent temperament en karakter, net als zijn 
nakomelingen, waarbij altijd de werklust opvalt. Ramiro B is in staat 
om de bewegingen en het type te verbeteren. Zijn nakomelingen 
springen van nature zeer overtuigend.

Zoals zoveel warmbloedhengsten, heeft Ramiro B een bloedmerrie 
nodig voor de beste eventingpaarden. Gezien de kwaliteit van zijn 
nakomelingen tot nu toe kan een halfbloed merrie echter ook 
geweldige nakomelingen leveren met veel aanleg voor eventing. 

Ramiro B bracht veel goede springpaarden, zoals Ramiro Cruise met 
Edwina Tops-Alexander,  Samgemjee, waarmee Edward Doyle voor 
Ierland deelnam aan de Nations Cup .



VEULENKEURING 
EVENTING 2020

19:00 UUR 19:00 UUR 10:00 UUR

STAL  
DALWHINNIE

STAL  
VERBAKEL

DUTCH EVENTING
STABLES

De beste veulens krijgen een uitnodiging voor 
de kampioenskeuring die zal plaatsvinden op
29 augustus om 14.00 uur bij Dutch Eventing Stables Dutch Eventing Stables

HEB JIJ DE KAMPIOEN VAN 2020 OP STAL?

TOPPERS VAN VORIG JAAR - 2019

AUG AUG AUG24 25 29

Kasteelweg 1
5735 PA Aarle-Rixtel

Veenwaterweg 5
3881 RM Putten

Stillewaldweg 1 
7036 AC Loerbeek

(NEARLY PERFECT DE LA BRASSERIE X RHODIUM)(GEMINI XX X ZAPATERO VDL)

OLIVIANNE
KAMPIOEN 
MERRIEVEULENS 2019

ORPHEUS
KAMPIOEN

HENGSTVEULENS 2019

NOORD-OOST NEDERLAND ZUID-NEDERLAND MIDDEN-NEDERLAND

Volg ons op 
Facebook



DUTCH EVENTING
YOUNG HORSE TRIALS

Dit jaar is er voor 4- en 5-jarige eventingpaarden een nieuwe competitie 
opgezet, een initiatief van de familie Boonzaaijer in samenwerking met Dutch 
Eventing Stables. 

Als je 2 keer deelneemt en de finale rijdt, doe je mee voor het eindklassement 
en maak je kans om gehuldigd te worden als kampioen van deze competitie. 
Alle wedstrijden worden uitgezonden op de livestream van Nieuws.horse dus 
je hebt gelijk van je paard mooie wedstrijdbeelden. Voor fokkers en eigenaren 
die hun paard willen opleiden en verkopen een prachtige gelegenheid om 
deel te nemen.

Paarden kunnen ook opgegeven worden voor onze jaarlijkse online veiling. 
Keizer (Grandslam x Goodtimes) werd vorig jaar voor 18.500 euro verkocht. 
Ook Keara Utopia van het Buiten-land is verkocht via de veiling en is nu onder 
het zadel bij Janneke Boonzaaijer.  

Bent u op zoek naar een ruiter die uw paard kan opleiden en uitbrengen in 
deze jonge paarden competitie? Neem dan contact met ons op, er zijn altijd 
ruiters van nationaal niveau zoals Janneke Boonzaaijer en Renske Kroeze 
beschikbaar om u van dienst te zijn.

KEARA UTOPIA VAN HET BUITEN-LAND MET JANNEKE BOONZAAIJER
(HERALD 3 GFE X VAILLANT)

HEB JIJ DE KAMPIOEN OF DE VEILING TOPPER OP STAL? 
GEEF JE NU OP COMPETITIE VIA STARTLIJSTEN.NL
VEILING VIA INFO@DUTCHEVENTINGSTABLES.NL

////// DOOR HET CORONAVIRUS KAN DIT EVENEMENT ANDERS VERLOPEN //////
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ET-AUCTION 
DUTCH EVENTING MIXED EDITION

3 OKTOBER GAAT DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE.

Dit jaar gaan we de derde editie in van onze online veiling van jonge getalenteerde 
eventingpaarden. De eerste twee veilingen zijn zeer goed verlopen en veel 
veulens en jonge paarden zijn verkocht. Meer sport in de stam en bewezen 
resultaten in de eventing maken dat er serieuze prijzen betaald worden. Zowel 
in de eerste als tweede editie bracht de veiling topper € 14.000 op van de 
nieuwe Amerikaanse eigenaren. Sinadja VM (Contendro 1 x Roven XX), gefokt 
door Vincent Martens, was het eerste jaar de topper. Het tweede jaar was dat 
Happy Al Z (Hekwador X Contender) van Claartje Ruis. Bij de jonge paarden was 
het Keizer die voor € 18.500 van eigenaar wisselde.

Heb jij de veiling topper in huis voor onze 3e editie?

Geef je veulen of paard op voor 1 september via info@dutcheventingstables.nl of 
vul het inschrijfformulier in op onze website www.dutcheventingstables.nl 

(CONTENDRO 1 X ROVEN XX)(HEKWADOR X CONTENDER)

20182019

SINADJA VMHAPPY AL Z

TO THE U.S.A.

F0R €14.000 EUROS TO THE U.S.A.

F0R €14.000 EUROS

BLIJF OP 
DE HOOGTE!
MELD JE AAN 

VOOR DE
NIEUWSBRIEF VIA

DUTCH EVENTING STABLES

Volg ons op 
Facebook


