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(WERELDKAMPIOEN VIGO D’ARSOUILLES X KARACONDO)

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. Janneke Boonzaaijer 
gaat Moreno Grove in 2021 uitbrengen in de Dutch 
Eventing Young Horse Trials-competitie voor 4-jarige 
eventingpaarden èn in de Blom Cup, de competitie voor 
springpaarden.

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 eventingsport 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!

Moreno Grove

Moreno Grove

(HERALD 3 X COCONUT GROVE XX)
HERALDIK-BLOED EN EEN 
UITMUNTENDE MOEDERLIJN

INFO:

Jaar: 2017
Maat: 1m67
Kleur: donkerbruin 
Stamboek: KWPN
Ggk: AES
70 % Volbloed

(WERELDKAMPIOEN VIGO D’ARSOUILLES X KARACONDO)

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.

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

Magic Coconut

Magic Coconut

(CARRERA VDL X COCONUT GROVE XX)

UIT DE SPORT 4*-MERRIE COCONUT GIRL 

INFO:



Nearly Perfect 
de la Brasserie

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.

Jaar: 2013
Maat: 1m67
Kleur: vos
Ggk: NRPS, SBS
Niveau: 1m30 spr,  2* evt
54% Volbloed

INFO:

Nearly Perfect 
de la Brasserie

UIT DE OLYMPISCHE 5*-MERRIE 
GAZELLE DE LA BRASSERIE

(WERELDKAMPIOEN VIGO D’ARSOUILLES X KARACONDO)

(WERELDKAMPIOEN VIGO D’ARSOUILLES X KARACONDO)

LEIPHEIMER VAN ‘T VERAHOF X 3 TIMES A 
LADY

Next level 
Leipheimer Dutch ES

Hij is pas drie jaren oud maar wat een belofte is Next 
Level Leipheimer Dutch ES! Een heel complete, lang 
gelijnde en atletisch gebouwde hengst. 70% Volbloed 
maar indrukwekkend nuchter in zijn hoofd. Hij springt 
fantastisch met vermogen en snelle reflexen. En hij heeft 
een enorm ruime galop meegekregen, waarmee hij in het 
terrein op een gemakkelijke natuurlijke manier heel veel 
meters kan maken. Bovendien zal Next Level Leipheimer 
Dutch ES zeker maat toevoegen, hij is nu al bijna 1m70.

Vader is Leipheimer van het Verahof, de Vigo d’Arsouilles 
uit de geweldige Volbloed-merrie Southern Queen die 
internationaal op 4*-niveau loopt met Karin Donckers. Als 
8-jarige al de Olympische kwalificatie binnen voor Tokio! 
Vader Vigo d’Arsouilles behoeft als wereldkampioen 
weinig toelichting, maar zijn moeder is minstens even 
succesvol: Southern Queen staat aan de wieg van een 
zeer succesvolle spring- en eventinglijn. Leipheimers volle 
broer Fletcha van’t Verahof werd met Karin Donckers 
zesde op de WEG 2014 in Caen nadat ze eerder ook al 
Belgisch kampioen werden in 2013. Een andere volle 
broer, Extebaria van ’t Verahof, liep eveneens eventing 
op internationaal driesterrenniveau onder Karin 
Donckers. Heras van ’t Verahof (v. Carabas van de 
Wateringhoeve) sprong dan weer 1m60.

Moeder is de 18-jarige 2* eventingmerrie 3 Times A Lady, 
een prachtige, grote, moderne merrie van de Volbloed 
Roven die zelf 1m40 sprong uit de Faram x Zeoliet-
merrielijn waarvan heel veel kinderen op een zeer 
aansprekend niveau in de sport hebben gelopen. 
3 Times A Lady was op concours altijd op tijd binnen met 
haar heel fijne, grote galop. Ze liep  probleemloos een 
Z-dressuur proef met prachtige resultaten en ze liet zich 
zien als een heel fijn springpaard. Op voordracht van 
toenmalig bondscoach Martin Lips heeft Dutch Eventing 
Stables deze merrie aangeschaft, daarna heeft zij een 
zeer succesvolle sportperiode gekend met Angela Kollee 
als best presterende combinatie van het Nederlands 
team op het EK junioren. Na haar sportcarrière is 3 
Times A Lady ingezet voor de fokkerij met inmiddels vier 
nakomelingen.

Jaar: 2018
Maat: 1m68
Kleur: vos
Stamboek: KWPN
Ggk: NRPS
74% Volbloed

INFO:

Next Level 
Leipheimer Dutch ES



Nothing Else
Dutch ES

De SBS-goedgekeurde Odilon is een product van Vigo 
d’Arsouilles uit een Volbloed-moeder, een bewezen heel 
goede combinatie dus. Samen met de bewezen eventing-
merrie 3 Times A Lady bracht dat de jonge hengst 
Nothing Else Dutch ES: 70% Volbloed maar 100% een 
geweldig goed springpaard!

Nothing Else beschikt namelijk over een extreem 
goede springtechniek, heel vlugge reflexen en een 
indrukwekkend vermogen. Daarnaast is hij ook heel 
werkwillig en scherp in zijn reacties. Nothing Else Dutch 
ES kan zowel voor het springen als voor de eventing-
richting ingezet worden. Als jonge hengst maakt hij 
direct indruk bij optredens aan de hand of in het vrij-
springen.

Zijn moeder is de 18-jarige 2* eventingmerrie 3 Times A 
Lady, een prachtige, grote, moderne en indrukwekkende 
merrie van de Volbloed Roven die zelf 1m40 sprong. Ze 
komt uit de Faram x Zeoliet-merrielijn waarvan heel 
veel kinderen op een zeer aansprekend niveau in de 
sport hebben gelopen. Altijd op tijd binnen met haar 
heel fijne, grote galop, probleemloos een Z-dressuur 
proef kunnen lopen met prachtige resultaten èn een fijn 
springpaard. Op voordracht van toenmalig bondscoach 
Martin Lips heeft Dutch Eventing Stables deze merrie 
aangeschaft. Met Angela Kollee werd 3 Times A Lady 
de beste Nederlandse combinatie op het EK Junioren 
met een knappe 18e plaats. Na haar sportcarrière is 3 
Times A Lady ingezet voor de fokkerij met inmiddels vier 
nakomelingen.

Jaar: 2018

Maat: 1m67

Kleur: bruin

Stamboek: KWPN

Ggk: NRPS

74% Volbloedgoedgekeurd

INFO:

Nothing Else
Dutch ES

ODILON X 3 TIMES A LADY

H-Ekwador

Jaar: 200

Maat: 1m71

Kleur: schimmel

Stamboek: KWPN goedgekeurd

INFO:

H-Ekwador

HERALDIK XX X ENIGMA

H-Ekwador is een aansprekende hengst, met zeer 
interessante bloedlijnen en beschikt over veel 
sportkwaliteiten. H-Ekwador is een zeer imponerende 
hengst. Met zijn koninklijke uitstraling zette hij een 
Olympische dressuurcarrière op Grand-Prixniveau neer. 
Hij nam deel aan de Olympische Spelen London 2012, het 
WK in Lexington, drie wereldbekerfinales en evenveel 
EK’s. Bovendien sieren topklasseringen tijdens de Grand-
Prix van Odense, Leipzig, Bremen, Warschau en Hagen 
zijn sportieve carrière.

H-Ekwador is zeer veelzijdig. de afstamming van 
E-Ekwador verenigt dressuur met springen en eventing. 
Hij combineert de allerbeste volbloedstam van Heraldik 
XX met de fascinerende Holsteinerstam van Corofino I.

Vader Heraldik XX is zonder twijfel de best fokkende 
volbloedhengst in de moderne sportpaardenfokkerij 
geweest. Hij presteerde zelf op wereldbekerniveau in de 
internationale springsport en is een succesvolle vererver 
van eventing, spring- en dressuurpaarden. Herald II en 
Hoyo de Monterey zijn enkele bekende GP springpaarden. 
Butts Avedon was de Duitse landskampioen bij de 
vijfjarige veelzijdigheidspaarden. Heraldik XX staat op 
de derde plaats in de WBFSH ranking lijst als vader 
van eventers. Het grootste succes in de fokkerij boekte 
hij wellicht op de Olympische Spelen Hongkong. Daar 
wonnen zijn zonen Butts Abraxxas en Butts Leon met 
Ingrid Klimke en Andreas Dibowski teamgoud in de 
eventing.

Moeder Enigma is een Holsteinse merrie van Corofino 
(Corrado I x Fernando I). De moederlijn vervolgt met 
grootmoeder Erna Klein. Zij is een dochter van de 
invloedrijke Landgraf I uit Ninea, een nakomelinge van 
B.Raimond.

H-Ekwador is goedgekeurd bij het KWPN, BWP, SBS, 
WKLP, Hannoveraanse en Holsteiner stamboek.



Ramiro B

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

INFO:

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 .prorio tenim faccum volorem re sint.
Alibus, cum ad utem escil idis

Ramiro-B

(CARRERA VDL X COCONUT GROVE XX)

UIT DE SPORT 4*-MERRIE COCONUT GIRL 

Dutch Eventing Stables kiest ervoor om hengsten te gebruiken met veel bloed. Hengsten 
die zelf actief in de eventingsport lopen of die een succesvolle carrière in de sport hebben 
volbracht. En hengsten die bewezen hebben uitstekend te vererven voor de eventingsport.

Sperma van onze hengsten te bestellen bij de volgende contactpersonen afhankelijk van het 
land/regio.

Nederland

Vers sperma: Mark Jespers (+31 615 657 220)
Diepvries sperma: Holstud, Jorgen van Holst (+31 654 303 639)

België

Stal de Muze, Joris de Brabander (+32 3 777 78 27)

Europa

Diepvries sperma: Ibreed Agency, Juliette Megret (+33 643 23 7916)

Sperma bestellen?

Prijsli jst
NEARLY PERFECT DE LA BRASSERIE   € 1000,-

MAGIC COCONUT     € 850,-

MORENO GROVE    € 850,-

NEXT LEVEL LEIPHEIMER DUTCH ES   € 750,-

NOTHING ELSE DUTCH ES   € 750,-

H-EKWADOR      € 1000,-

RAMIRO B     € 1350,-

Prijs is exclusief inseminatie, dierenartskosten, stalling en verzendkosten sperma.

Bij gust: € 300,-



De finale op 4 september 2021 in 
Renswoude wordt gecombineerd 
met de Nationale Veulenkeuring 
Eventing. Deze finale vond de 
afgelopen jaren in Putten plaats. 
De details daarover worden later 
bekendgemaakt.

Meer info: 
www.dutcheventingstables.nl

Eamiss de Muze Dutch ES, nakomeling van Lovely Lady 
en winnaar op de veulenkeuring 2020

Dutch Eventing Young Horse Trials

Veulenkeuring Eventing

Een belangrijk element van de activiteiten van Dutch Eventing Stables en Hippisch Centrum De 
Schalm in Renswoude vormt de aanlegtest voor 4- en 5-jarige eventingpaarden plus de finale.

‘De wedstrijden zijn open voor paarden van alle stamboeken en ruiters van alle landen,’ zegt Gert 
Boonzaaijer. Die hoopt dat 2021 in dat opzicht weer ‘normaal’ zal zijn.

Om aan de finale op 4 september mee te mogen doen, moet een combinatie aan drie wedstrijden 
hebben deelgenomen. ‘Dan hebben ze drie keer een beoordeling gehad en weet je bijna zeker dat 
ze in de finale goed rondkomen, dat is ook uit de evaluatie gekomen,’ vertelt René van der Leest, 
die er samen met Gert Boonzaaijer voor zorgt dat elke wedstrijd niet zomaar een wedstrijd is 
omdat er steeds een combinatie met een andere activiteit gevonden is.

De wedstrijden vinden plaats op:

-   24 april 2021
-   2 juni 2021
-   21 augustus 2021
-   FINALE: 4 september 2021

D U T C H
E V E N T I N G
Y O U N G  H O R S E  
T R I A L S

ET-Auction Dutch Eventing
Mixed Edition

Een belangrijk element in het najaar wordt weer de veiling van jonge eventingpaarden 
via ET Auction. De aanpak is dit jaar iets anders. René van der Leest: ‘Er is de afgelopen 
jaren veel vraag geweest naar goede kwalitatieve paarden, daar werd serieus op 
geboden. Daarom willen we nu het beste van het beste selecteren en nog meer 
internationaal onder de aandacht brengen.’

‘Als fokkers denken dat ze een goede driejarige hebben staan, gaan Gert en ik ze ook 
graag thuis bezoeken in verband met de veiling. Parallel daaraan stimuleer ik zoveel 
mogelijk de oprichting van syndicaten waardoor we hopelijk veel paarden in Nederland 
kunnen houden.’

BLIJF OP 
DE HOOGTE!

MELD JE AAN 
VOOR DE

NIEUWSBRIEF VIA

ET-AUCTION.COM

DUTCH EVENTING STABLES

DUTCH EVENTING STABLES

TELEFOON: 

+31 (0)6 53 160 828

E-MAIL:

INFO@DUTCHEVENTINGSTABLES.NL

Volg ons op 
Facebook

Vragen?



No GloryNo Guts

TELEFOON: 
+31 (0)6 53 160 828

Heb je vragen over de hengsten 
of andere programma-onderdelen

D U T C H
E V E N T I N G
S T A B L E S 2021E-MAIL:

INFO@DUTCHEVENTINGSTABLES.NL

Nearly Perfect de la Brasserie


