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FinDing your horSE

Since many years i am responsible for the national Dressage Teams of 
holland for the pony’s, juniors and young riders. it has been my main 
mission to help improve the quality of riding among our young upcoming 
riders. A main concern is always the availability of good horses. When we 
have some very talented riders (and we have several, thank goodness), they 
need a good horse as well to become a national Team member. 

in the beginning of my career it turned out to be possible to find a horse in 
my direct environment. i found my first olympic horse Duco (Los Angeles 
and Seoul) in my own club but later on it took a hell of a job to find a potential 
top horse. i was lucky to find some of holland’s most highly respected horse-
men who gave me good horses to ride. EDS team member nico Witte found 
the famous stallion Jazz as a foal and gave him to me to train as a four year 
old. Seven years later we participated in the World Equestrian games. EDS 
team member Tim Coomans found the stallion Lancet, my daughter imke’s 
first olympic horse. So, we owe a lot to the EDS team members and i am 
proud that Academy Bartels is now their partner in Excellent Dressage Sales. 

The EDS team presents a sales collection for every dressage enthusiast, 
from amateurs to professionals. This philosophy fits well with the aims of 
Academy Bartels. This years collection includes good young horses, licen-
sed stallions and experienced grand Prix horses. The EDS team members 
have already realised the ambitions of myself and imke and i hope that 
they will also realise your ambitions. 

i wish you all an enjoyable and successful stay in hooge Mierde and every 
success in finding your new equine partner!

Tineke Bartels,
olympic rider & (Dutch Team)  Coach

54



Tim Coomans
Fokker en sportliefhebber met zijn eigen opfok-, handels- en africhtingsstal ‘Tim Coomans 
Dutch Sport horses’. onder andere Steffen Peters, Sjef Janssen, gonnelien rothenberger-gor-
dijn en imke Schellekens-Bartels reden (olympische) teampaarden, afkomstig van Tim 
Coomans. ook is Tim in 2012 uitgeroepen tot beste fokker van het jaar. Enkele paarden uit 
de stal van Tim: olympic Bo, Lancet, Ziësto, TC ravel, TC Dolly, TC Athene, great Lady TC, 
hannelinde TC en Dreamboy. 

Joep Schellekens
groot liefhebber van paarden, werkzaam bij familiebedrijf Academy Bartels, waar hij sinds 
jaren verantwoordelijk is voor sales en acquisitie van paarden. Als echtgenoot van imke Schel-
lekens-Bartels was Joep betrokken bij de carrière van imke met o.a. Sunrise, Lancet en Toots in 
het olympisch kader en ze behaalde meerdere individuele en teammedailles op Europese- en 
Wereldkampioenschappen en olympische Spelen. Enkele paarden die vanuit Academy Bartels 
succesvol aan topruiters over de hele wereld zijn verkocht: Lancet, Victoria, Jazz, Voice, Ziësto, 
rhapsody en Toots.

Breeder and dressage lover. Has produced many tophorses with his sales and training stable ‘Tim 
Coomans Dutch Sport Horses’. Steffen Peters, Sjef Janssen, Gonnelien Rotherberger-Gordijn and 
Imke Schellekens-Bartels rode (Olympic) team horses of Tim Coomans. Tim was in 2012 ‘the best 
KWPN breeder of the year’. Some horses produced by Tim: Olympic Bo, Lancet, Ziësto, TC Ravel, 
TC Dolly, TC Athene, Great Lady TC, Hannelinde TC and Dreamboy.

Loves horses and works at Academy Bartels, where he is responsible since many years for sales 
and acquisition of the horses. Husband to Imke Schellekens-Bartels, Joep was involved in Imke’s 
career with horses such as Sunrise, Lancet and Toots, winning several individual- and team 
medals at European-, World- and Olympic Championships. Some of the horses that have been 
successfully sold to top riders all over the world: Lancet, Victoria, Jazz, Voice, Ziësto, Rhapsody 
and Toots.
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Joop van Uytert
Eigenaar van internationale hengstenhouderij met eigen Ki station en dressuurstal. hengsten-
houderij van uytert was hippische ondernemer van het jaar 2009. De toppaarden van Joop van 
uytert worden uitgebracht door (olympische) ruiters en amazones, zoals Anky van grunsven, 
Edward gal en hans-Peter Minderhoud. Enkele toppers uit zijn stal: gribaldi, Krack C, TCn 
Partout, Vivaldi, Tango, united, Zhivago, Bordeaux, Ferdeaux, Eye Catcher, Estoril, Easy game 
en Painted Black.

Dutch Equestrian Entrepreneur of the Year in 2009. Joop is owner and director of his stud in Heere-
waarden, near Den Bosch. He has produced many approved stallions. His horses have been compe-
ting with (Olympic) riders such as Anky van Grunsven, Edward Gal and Hans-Peter Minderhoud. 
A few horses from his saddle: Gribaldi, Krack C, TCN Partout, Vivaldi, Tango, United, Zhivago, 
Bordeaux, Ferdeaux, Eye Catcher, Estoril, Easy Game and Painted Black. 

Our past successes are the references for your future

EDS TEAM
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Nico Witte
Eigenaar van opfok-, handels- en africhtingsstal Stal Witte BV. Echtgenote Madeleine Witte zat 
met Wynton in het A-kader, met Vontango in het olympisch kader, ze heeft meerdere paarden 
succesvol in de grand Prix uitgebracht en heeft op dit moment Cennin als toekomstige topper 
voor het allerhoogste niveau. internationale namen als o.a. ulla Salzgeber, Sue Blinks, Tineke 
Bartels en rozzy ryan reden paarden afkomstig van Stal Witte BV, in de internationale grand 
Prix. nico heeft oog voor jong talent. Enkele voorbeelden: Jazz, Wynton, Bretton Woods, Char-
meur, Vontango, Ampére, Franklin, grand galaxy en Daily Daimond.

Owner and director of ‘Witte Stables’, he is the man behind one of the world’s most famous stallions 
Jazz. International riders Ulla Salzgeber, Sue Blinks, Tineke Bartels and Rozzy Ryan rode Grand 
Prix horses produced by Stable Witte. His wife Madeleine Witte was with Wynton a member of 
the Dutch team, she was member of the Olympic squad with Vontago, she rode several horses up 
to Grand Prix level and Cennin is at this moment her future prospect for the highest level. Nico 
has an eye on young talent. Some examples: Jazz, Wynton, Bretton Woods, Charmeur, Vontango, 
Ampére, Franklin, Grand Galaxy and Daily Daimond.



VAn uyTErT

www.hengstenstation.com   |   www.uytert.nl www.stalwitte.nl



Woensdag 13 april 2016 

20.00  Presentatie van de veilingpaarden  

Zaterdag 16 april 2016  

14.00 - 16.00  Stal open voor het bezichtigen 
van de veilingpaarden

17.00  Presentatie van de veilingpaarden met diner 
en aansluitend veiling

LOCATIE
Landgoed Cultisrode 

Koestraat 9-11
5095 BD hooge Mierde

+31 (0)13-5091666
www.landgoedculitsrode.nl 

LUCHTHAVEN INFORMATIE
Amsterdam Schiphol / Brussel/ Dusseldorf-Weeze

Schiphol , Zaventem Airport (Brussel) en Düsseldorf 
Airport liggen allen op ongeveer 130 kilometer van 

Landgoed Culitsrode af. houd u rekening met files rond 
Amsterdam en Antwerpen. 

Eindhoven Airport
Eindhoven Airport ligt op 35 kilometer afstand van 

Landgoed Culitsrode. 

SHUTTLE SERVICE
Excellent Dressage Sales biedt de mogelijkheid om gasten 
op te halen of te brengen. Voor meer informatie of reser-

veringen kan er per e-mail contact opgenomen worden via 
info@excellentdressagesales.com 

of telefonisch via +31(0)13-5091666. 

 

Wednesday 13 April 2016 

20.00  Presentation of the auction horses  

Saturday 16 April 2016  

14.00 - 16.00  Stable open for viewing 
of the auction horses  
17.00  Presentation of the auction horses 
with a dinner followed by the auction
 
LOCATION
Culitsrode Estate  
Koestraat 9-11
5095 BD hooge Mierde  The netherlands 
+31 (0)13-5091666
www.landgoedculitsrode.nl

 
AIRPORT INFORMATION
Airport Amsterdam / Brussels / Dusseldorf-Weeze
The distance from Schiphol airport (Amsterdam), Zaven-
tem airport (Brussels) and Düsseldorf airport is approxi-
mately 130 km to Culitsrode Estate. Please be aware of 
traffic congestions around Amsterdam and Antwerp.
Eindhoven Airport
Eindhoven Airport is on a distance of 35 km to
Culitsrode Estate. 

SHUTTLE SERVICE
Excellent Dressage Sales offers the facility for guests to be 
transported. For more information or bookings, please 
contact us by e-mail:
info@excellentdressagesales.com 
or by telephone +31(0)13-5091666. 

PROGRAM
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The making of



niCo WiTTE

www.coomans.nl www.academybartels.com

Academy Bartels is an approved Talent Training Center of the royal Equestrian Federation of 
holland. head coaches are olympians Tineke and imke Schellekens-Bartels (6 times olympic 
participation, 3 silver team medals). The range of training facilities is among the best in inter-
national dressage and includes state of the art apartments.
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Bidding by telephone
For those who cannot attend the auction it is possi-
ble to bid by telephone. To make a bid by telephone 
you need to register yourself before the auction on  
+31(0)13-5091666 
or e-mail info@excellentdressagesales.com.

Live stream
ClipMyHorse is responsible for the live stream of Excellent 
Dressage Sales. Via www.clipmyhorse.tv the presentation 
and the auction can be viewed live. 

Height
The sizes of the horses have been classified as follows: 
S: to 1.61m
M: 1.62m – 1.66m
L: 1.67m – 1.71m
XL: 1.72m>

Try out
If you are interested in one or more of the auction 
horses it is possible to come and have a look and try 
them under saddle. If you wish to do so in the week 
prior to the auction all horses will be based at the 
venue. If an earlier appointment is necessary this can 
be arranged and the horses seen and trialled at their 
own barns. Please contact the organisation to make 
an appointment on + 31 (0)13-5091666 or e-mail 
info@excellentdressagesales.com. 
Unridden horses will be stock in hand. Please note: 
trial rides are entirely at your own risk. 

Auction order
The horses will be shown in a different order to that in the 
catalogue. The official order of the horses will be announ-
ced at the beginning of the auction on 16th of April 2016.  

Conditions of auction 
In the back of the catalogue the complete conditions of 
auction can be found. In cases of dispute only the Dutch 
version is binding; the English version is only meant as an 
explanation of the Dutch version.  

Veterinary report
In the three months before the auction all horse will be 
X-rayed and clinically examined. The veterinary reports as 
well as the x-rays will be available for public inspection in 
the auctioneer’s office during the auction period. The orga-
nizations veterinarian will be present to supply explanati-
ons. If you require information on x-rays and/or veterinary 
reports earlier than the auction period this can be arranged 
by contacting the organisation on info@excellentdressage-
sales.com. 

Insurance
Xcellent Horse Insurance will be present during Excellent 
Dressage Sales to offer you the possibility of insuring your 
horse(s). A variety of possibilities are available. If you 
would like to receive information straightaway before the 
auction please contact the organisation. 

SPECIAL CONDITIONS 
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Bieden via telefoon
Als u niet aanwezig kunt zijn bij de veiling maar u hebt 
wel interesse om een paard te kopen in de veiling dan 
kunt u telefonisch bieden. hiervoor dient u zich voor-
af aan te melden bij de organisatie op telefoonnummer  
+31(0)13-5091666 
of per e-mail info@excellentdressagesales.com. 

Live stream
ClipMyhorse verzorgt de livestream tijdens de presentatie 
op 13 april en de veiling op 16 april. Via www.clipmyhorse.tv 
zijn de presentatie en de veiling live te volgen. 

Stokmaten
De stokmaten van de paarden worden als volgt weergegeven: 
S: tot 1.61m
M: 1.62m – 1.66m
L: 1.67m – 1.71m
xL: 1.72m >

Uitproberen
Wanneer u geïnteresseerd bent in één of meerdere veiling-
paarden, dan kunt u een afspraak maken met de organisa-
tie om de paarden te bezichtigen en uit te proberen onder 
het zadel. Een week voorafgaand aan de veiling kunt u de 
paarden proberen op de veilinglocatie, daar voor is het 
mogelijk om de paarden te rijden op de thuisbasis van het 
betreffende paard. neem contact op met de organisatie om 
een afspraak te maken, telefonisch + 31 (0)13-5091666 of 
per e-mail info@excellentdressagesales.com. Paarden die 
nog niet bereden zijn worden aan de hand getoond. het 
rijden van de paarden geschiedt geheel op eigen risico.

BIJZONDERE BEPALINGEN 

Veilingvolgorde 
De catalogusvolgorde wijkt af van de veilingvolgorde. 
De officiële veilingvolgorde wordt bekend gemaakt voor 
aanvang van de veiling op 16 april 2016.  

Veilingvoorwaarden
Achter in de catalogus zijn de complete veilingvoorwaar-
den opgenomen. in geval van een geschil prevaleert de 
nederlandse versie. De Engelse versie is slechts een toe-
lichting op de nederlandse.  

Veterinaire rapporten
Alle paarden zijn drie maanden voorafgaand aan de vei-
ling röntgenologisch of klinisch onderzocht. De rappor-
ten en röntgenfoto’s liggen op 16 april ter inzage op het 
kantoor van Excellent Dressage Sales. Vanuit de organi-
satie is tijdens de veilingdagen een dierenarts aanwezig 
om desgewenst toelichting te geven op de foto’s. indien 
u eerder toelichting op de rapporten en röntgenfoto’s 
wenst kunt u telefonisch contact opnemen met de or-
ganisatie, deze zal u in contact brengen met een van de 
dierenartsen. 

Verzekering
Tijdens Excellent Dressage Sales is xcellent horse insurance 
aanwezig om u de mogelijkheid te bieden om na de vei-
ling uw paard te verzekeren. u heeft daarbij de keuze 
uit verschillende verzekeringen. indien u op voorhand 
informatie wenst dan kunt u deze opvragen bij de orga-
nisatie. Zij kunnen u informeren over de verschillende 
mogelijkheden. 
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JUST A BIT MORE

www.trust-equestrian.com


www.sebointeriorequipage.com  | info@seboeurope.com | Telefoon: +31 (0)416 530 700

 ‘Craftmanship, 
comfort,

functionality 
and durability’
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STABLE TO STABLE TRANSPORT 
ALL OVER THE WORLD. WE 
HAVE THE BEST QUARANTINE-
FACILITIES FOR YOUR HORSES.

WWW.HORSES2FLY.COM 

Ieswei 29   I   9258 CV Jistrum   I   Tel: +31 6 274 760 70   I   info@horses2fly.com  

EQUINE EXPORT CENTER   I   HORSETRANSPORT

Ask Horses2fly for their special prices  for 

frequent flights to USA, Mexico and China!

The aquatrainer specialist  

www.leensoldaat.nl

AQUATRAINERS
HORSE WALKERS 
COMBI TRAINERS
ROOFINGS
SOLARIUMS
TREADMILLS

T + 31 6 5151 5269
by Leen Soldaat 

iD
ots Horse Products 

iDots



The collection 
2016



notes

Astrix
Obelisk Paola

Matador Kida Samber Gerda-Maria

Donauwind Maritza Clavecimbel Cida Pericles xx Tina Ulft Anne-Maria

29

 Sold for

Beautiful and booming in the Small Tour

Deze aansprekende donkerbruine zoon van obe-
lisk heeft al goede resultaten behaald op Lichte Tour 
niveau. hij beheerst alle oefeningen van deze klasse 
tot in detail. Zijn vader obelisk bracht ook naamge-
noot Astrix (mv. olivi) die tot tweemaal toe onder 
Emmelie Scholtens het Wereldkampioenschap voor 
jonge dressuurpaarden in Verden won. Astrix is een 
ideale partner voor ruiters die direct in de Lichte 
Tour willen starten of juist willen leren van de erva-
ring die Astrix heeft opgedaan.  

This appealing dark bay son of Obelisk has already 
performed successfully at Small Tour level. He 
masters all exercises in detail at this level. His sire 
Obelisk produced also Astrix (by Olivi) who won 
the World Championship for Young Dressage Hor-
ses in Verden twice with Emmelie Scholtens.  As-
trix is the ideal partner for riders who immediately 
want to start on Small Tour level or who want to 
learn from Astrix’s experience. 

1 Astrix
obelisk  - Samber  |  2005

Donkerbruin/Dark bay  •  ruin/gelding  •  L
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notes

Astron
UB 40 Nafra

Olivi Kilucienne Houston Hautain

Jazz Halla Utopia Michelangelo Tiluciene Belisar Ciola Democraat Elrika
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 Sold for

A magnificent moving miracle 

Een combinatie van de hengsten uB 40 en houston 
staat garant voor bloed en kwaliteit. Astron loopt 
met afdruk, beschikt over een uitzonderlijk ach-
terbeen en heeft al enkele aansprekende resultaten 
behaald in het ZZ Zwaar. hij komt uit een lijn met 
louter sportpaarden. Moeder nafra (keur, prefe-
rent, prestatie) bracht grand Prix paard Watteau 
(v. Jazz) die momenteel furore maakt onder young 
rider Lisanne Zoutendijk. grootmoeder hautain 
is ook de moeder van Contango-nakomeling ra-
vel die onder Steffen Peters maar liefst twee maal 
in het Amerikaanse team deelnam aan de olym-
pische Spelen. 

A combination of the sires UB 40 and Houston 
guarantees blood and quality. Astron moves with 
suspension, has an exceptional hind leg and has al-
ready achieved some interesting results in ZZ-level 
classes. His bloodline consists of merely sport hor-
ses. Dam Nafra (‘keur, preferent, prestatie’) produ-
ced Grand Prix horse Watteau (by Jazz) who cur-
rently is very successful with Young Rider Lisanne 
Zoutendijk. Grandmother Hautain is also dam to 
Contango’s offspring Ravel who competed twice at 
the Olympic Games with the American team with 
Steffen Peters.  

 2 Astron
uB 40 - houston |  2005 

Vos/Chestnut  •  ruin/gelding  •  M 
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notes

Awen 
Glock’s Romanov Artemis

Rohdiamant Rumirell Grandeur Arieta

Rubinstein I Elektia V Grundstein II Ruling Action Grandis LU Schwalbenfuerst Anita

33

 Sold for

A striking presence

Awen is een merrie die over veel formaat, uitstra-
ling en beweging beschikt. Vooral haar drafwerk 
is opvallend, iedere pas is raak en voorzien van 
veel afdruk. Awen beheerst alle oefeningen van 
de klasse Z dressuur maar dit lijkt nog lang niet 
het eindstation van deze talentvolle merrie. Vader 
glock’s romanov is onder zijn ruiter hans Peter 
Minderhoud zeer succesvol en werd begin 2016 
opgenomen in het olympisch kader. ook in de 
fokkerij doet glock’s romanov van zich spreken 
en brengt veel succesvolle nakomelingen.

Awen is a large mare with abundant presence and 
excellent movement. She boasts an especially re-
markable trot, as every stride is beautiful and has 
abundant push. Awen can do all the Z-level move-
ments and has plenty of talent to move up the le-
vels. Her sire Glock’s Romanov, who is very succes-
sful under Hans Peter Minderhoud, was accepted 
on the Olympic cadre at the beginning of this year. 
Glock’s Romanov is also an outstanding breeding 
stallion, as evidenced by his numerous successful 
offspring. 

3 Awen 
glock’s romanov - grandeur  |  2008 

Bruin/Bay  •  Merrie/Mare  •  xL 
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notes

Corleone
Winningmood Wezelma

Prado Donnerfee Oscar Lezelma

Polytraum Landfee Donnerwind Rustika Wolfgang Berania Cabochon Ezelma

 Sold for

A joy to ride 

35

De grote en aansprekende Corleone heeft al en-
kele goede resultaten behaald in het ZZ-Zwaar. 
Als jong paard deed hij met succes mee aan de 
voorselecties van het WK Jonge Dressuurpaarden. 
ook was hij succesvol in de Pavo Cup waarin hij 
de finale haalde. Corleone is uiterst meewerkend 
en ondanks zijn formaat kan hij goed sluiten. De 
nakomeling van Winningmood laat zich door ie-
dere ruiter fijn bewerken en dit maakt hem een ge-
schikte partner voor iedere ruiter of amazone die 
verder wil komen in de dressuursport.

The tall and striking Corleone has already per-
formed well in ZZ-level competitions. As a young 
horse he successfully competed in the pre-selections 
for the World Championships for Young Dressage 
Horses. He was also successful in the Pavo Cup 
with a qualification for the final. Corleone is very 
cooperative and despite his size he is able to col-
lect. The Winningmood offspring is easy to ride for 
every rider and this makes him a suitable partner 
for every rider who wants to go ahead in dressage.

4 Corleone
Winningmood - oscar  |  2007 

Donkerbruin/Dark bay  •  ruin/gelding  •  xL 
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notes

DaulaII 
Gribaldi Kladaula

Kostolany Gondola II Michelangelo Ladaula

Enrico Caruso Kapstadt Ibikus Gloria VI Pasteur xx Miami Eclatant Daula

37

 Sold for

Phenomenal presence of perfection  

Daula ii is een getalenteerde topmerrie met het 
KWPn predicaat elite. Als driejarige werd ze kam-
pioen op de Centrale Keuring. Tijdens haar iBoP 
test raakte ze de magische 90 punten aan. Destijds 
werd haar draf als onwaarschijnlijk omschreven. 
haar houding, souplesse en excellente gangen ma-
ken Daula ii een heel interessant sportpaard. Moe-
der Kladaula bracht ook de KWPn goedgekeurde 
hengst For gribaldi en een hele reeks paarden die 
goed presteren in de sport. ook vinden we in de 
moederlijn meerdere grand Prix paarden. haar 
atletische vermogen en haar super interessan-
te fokkerij maken Daula ii een potentieel als top 
sport- en fokkerijpartner. 

Daula II, a talented top mare, earned the KWPN 
elite predicate. As a three-year-old, she captured 
the championship at the Central Inspection; and 
in her ‘IBOP test’, she earned the magical score of 
90 points. At the time, her trot was described as 
“unbelievable”. Daula II’s carriage, elasticity and 
excellent gaits make her a very interesting sport 
horse. Her dam Kladaula also produced the KW-
PN-approved stallion For Gribaldi and a series of 
horses which excel in the sport. Other horses in the 
dam-line include the Grand Prix competitors. With 
her athletic ability and very interesting bloodlines, 
Daula II has excellent potential as both a top sport 
horse and an outstanding broodmare.

5 DaulaII 
gribaldi - Michelangelo  |  2008 
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Vos/Chestnut  •  Merrie/Mare  •  xL 



notes

Dolly
Ziësto Tiffany’s Monday

Lancet Molly Osmium Idylle

Wenzel I Stella Clavecimbel Finanta Ferro E-Delypsa Dior Zavile

39

 Sold for

Elite-mare with a Grand Prix future  

De grootramige en aansprekende merrie Dolly 
deed op jonge leeftijd al van zich spreken. Ze werd 
kampioen op de regionale merriekeuring en dans-
te tijdens de koninginnenrubriek op de nationale 
Merrie Keuring in Ermelo naar de tweede plaats. 
onder het zadel bleek Dolly ook uitzonderlijk en 
liep naar de monsterscore van 90 punten in de 
iBoP en won de VSn Trofee in 2012. inmiddels 
is de merrie klaar voor de Lichte Tour. De reser-
vekampioen van de Pavo Cup 2015 bij die vierja-
rigen, great Lady, komt uit dezelfde moeder als 
Dolly. Later liep great Lady naar de uitstekende 
score van 85,5 punten in de iBoP. Dolly is met 
haar kwaliteiten absoluut een paard dat potentie 
heeft voor de internationale topsport. 

The big-framed and appealing mare Dolly was al-
ready heard of at a young age. She became the re-
gional mare selection champion and danced to the 
second place in the ‘queen’ class at the National 
Mare Selection in Ermelo. Dolly also proved to be 
exceptional under the saddle and scored 90 points 
in her ‘IBOP test’ and won the VSN Trophy in 2012. 
Now the mare is ready for the Small Tour. Great 
Lady, 2015 Pavo Cup reserve champion, is from the 
same dam as Dolly. Great Lady recently scored 85.5 
points in her ‘IBOP test’. Dolly’s qualities make her a 
horse with international top sport potential. 

6 Dolly
Ziësto - osmium |  2008

Bruin/Bay  •  Merrie/Mare  •  xL 
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Doris day
Catoo Up to Date K

Con Air Flair I Carpaccio Noblesse 26

Contender Fair Lady IX Caletto I Felear Carentino Bettina II Limbus Epona
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 Sold for

Comfort and power

De charmante merrie Doris Day is een nakome-
ling van de in holstein gekeurde hengst Catoo. Als 
veulen werd Doris Day voorgesteld op de holstei-
ner veulenkeuring en werd daar met overtuiging 
kampioene van haar groep. Als driejarige werd 
ze wederom voorgesteld op de Duitse keuring en 
nam nogmaals het kampioenslint mee naar huis. 
op de nationale merriekeuring gooide de mer-
rie hoge ogen in de kopgroep. onder het zadel 
toont Doris Day zich zeer werkwillig en geeft ze 
haar ruiter of amazone een fijn gevoel. niets lijkt 
deze merrie in de weg te staan om een succesvolle 
sport- en fokkerij carrière tegemoet te gaan!

This charming mare named Doris Day is by the 
Holsteiner-approved stallion Catoo. As a foal, Doris Day 
showed in the Holsteiner foal inspection and con-
vincingly captured the championship in her group. 
As a three-year-old, she returned to the German 
inspection and again took home the champion 
sash. She later excelled in the top group of the mare 
inspection. Under saddle, Doris Day demonstrates 
a very willing character and gives her rider a nice 
feeling. This mare has all the potential to achieve 
success in both the sport and breeding! 

7 Doris Day 
Catoo - Carpaccio  |  2011 

Donkerbruin/Dark bay  •  Merrie/Mare  •  M
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Dude
Vivaldi Sarina van de Klumpert

Krack C Renate-Utopia Havidoff Korida

Flemmingh Gicara II Jazz Darla-Utopia Clavecimbel Zabien Recruut Floriade
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Something that can’t be missed    

De reservekampioen van de KWPn hengstenkeuring 
in 2011, Dude, is een paard dat bij binnenkomst van 
zich doet spreken. Met zijn expressieve voorbeen-
gebruik vraagt hij direct de aandacht. Dude komt 
voort uit de combinatie van de hengsten Vivaldi en 
havidoff. hij liep als jong paard naar winst in ver-
schillende jonge paarden competities en wordt op dit 
moment klaargemaakt voor de hogere klassen. Dude 
pakt het werk makkelijk op en lijkt te beschikken over 
de juiste kwaliteit en potentieel om ver te komen in 
de dressuursport. hij is hiermee op de goede weg om 
succesvol te gaan presteren in de sport. 

Dude, the reserve champion of the 2011 KWPN 
stallion selection, turns heads when he enters the 
ring. With his expressive front leg, he immediately 
commands attention. Dude’s bloodlines combine 
the stallions Vivaldi and Havidoff. As a youngster, 
Dude won several young horse competitions; and 
currently, he is being trained for the higher levels. 
Dude learns easily and shows the right talent and 
potential to excel in dressage. As a result, he is on 
the right path to go far in the sport.

8 Dude
Vivaldi - havidoff  |  2008 

Donkere vos/Dark chestnut  •  ruin/gelding  •  M  
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For Fun
Franziskus Ranja

Fidertanz Antara Rock Forever I Deja vue

Fidermark Reine Freude Alabaster Desiree Rockwell Lady Sunshine Don Bedo I Summerdance
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 Sold for

An image of perfection

For Fun is met recht van spreken een bewegings-
wonder. De jonge hengst draaft met veel gemak, 
souplesse en bravoure door de baan. Daarnaast 
heeft hij voor zijn leeftijd al bijzonder veel balans 
en daarbij is hij ook nog werkwillig. For Fun is 
een nakomeling van de Duitse hengst Franziskus 
die onder ingrid Klimke furore maakt in de dres-
suursport. ook beginnen zijn nakomelingen op te 
vallen op keuringen en in de sport. Moeder ranja 
is een nakomeling van rock Forever i. For Fun is 
met al zijn kwaliteiten en afstamming een belofte 
voor de toekomst.   

For Fun can rightly be called a phenomenal mover. 
This young stallion trots around the arena with 
great ease, elasticity and confidence. In addition, 
he shows excellent balance for his age and a wil-
ling disposition. For Fun is by the German stalli-
on Franziskus, who is causing a craze in dressage 
under Ingrid Klimke. His offspring are also begin-
ning to garner acclaim at the inspections and in 
the sport. For Fun’s dam Ranja is by Rock Forever I. 
With his talent and lineage, For Fun is a promise 
for the future.  

9 For Fun
Franziskus - rock Forever i  |  2013 

Donkerbruin/Dark bay  •  hengst/Stallion  •  M 
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Fudge
United Twensie

Krack C Nessica Wolkentanz II Wensie

Flemmingh Gicara II T.C.N. Partout Jessica Weltmeyer Lovely Pretendent Sebensie
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 Sold for

Suppleness with super strong gaits  

Fudge is een paard met uitstraling, een uitzonderlijk 
bewegingsmechanisme en een fijn karakter. De na-
komeling van united laat zich gemakkelijk bewer-
ken en geeft zijn ruiter daarbij een goed gevoel. hij 
schakelt makkelijk en lijkt ook alle aanleg te hebben 
voor verzameling. uit de directe moederlijn komt 
veel sport. De grand Prix paarden Bolero (v. John-
son) en Zoraida (v. Painted Black) vinden we terug 
in de pedigree samen met enkele zeer goed preste-
rende Lichte Tour paarden. Fudge is een paard dat 
alle eigenschappen heeft die gewenst zijn voor de 
internationale dressuursport.  

Fudge is a horse with charisma, an exceptional 
movement mechanism and a nice character. The 
United offspring is easy to ride and gives his rider 
a good feeling. He switches easily and also seems 
to have the talent for collection. His direct mater-
nal bloodline shows a lot of sport. The Grand Prix 
horses Bolero (by Johnson) and Zoraida (by Pain-
ted Black) can be found in his pedigree together 
with some very well performing Small Tour horses. 
Fudge is a horse that has all the needed characte-
ristics for international dressage.      

10 Fudge
united  - Wolkentanz ii  |  2010 

Vos/Chestnut  •  ruin/gelding  •  L
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Furst Nymphenburg I Sybille

Florencio I Donner de Nero Sandro Hit Lady

Florestan I Walessa De Niro Alpenfeuer Sandro Song Loretta
Lauries 

Crusador xx Sangrita 

49

 Sold for

A combination of elegance and grace

De aansprekende Fürst Fritz beweegt met veel 
souplesse en laat zich daarbij goed bewerken.  
Moeder en overgrootmoeder zijn beide in het 
bezit van het felbegeerde staatspremie predicaat. 
overgrootmoeder Lady (v. Lauries Crusador xx) 
bracht naast de moeder van Fürst Fritz ook Don 
William 2 (v. Don Frederico). Deze ruin is op dit 
moment succesvol in de grand Prix dressuur on-
der Michael Klimke. Fürst Fritz is een ruin met 
uitstraling en een geweldige instelling die over alle 
kwaliteiten beschikt om door te groeien naar het 
hogere werk. Dit paard zuigt lucht.

An attractive horse, Fürst Fritz has abundant elas-
ticity and good trainability. His dam and grand-
dam both boast the highly coveted staatspremie 
predicate. Fürst Fritz’s great-granddam Lady (by 
Lauries Crusador xx) also produced Don William 
2 (by Don Frederico), a gelding which is current-
ly achieving success in Grand Prix dressage under 
Michael Klimke. Fürst Fritz is a gelding with pre-
sence, a wonderful disposition, and all the quali-
ties needed to advance up the levels. This horse is 
cribbing.

Vos/Chestnut  •  ruin/gelding  •  M 
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11 Furst Fritz 
Furst nymphenburg i - Sandro hit  |  2009 

Furst Fritz 
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Grenoble
Bordeaux Capri P

United Venna Florencio I Orendy

Krack C Nessica Gribaldi Leandra Florestan I Walessa Jazz Endy
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 Sold for

A stallion with rights

De KWPn goedgekeurde hengst grenoble is een 
zoon van keuringskampioen Bordeaux uit de zeer 
goed geteste elitemerrie Capri P (v. Florencio i). 
grootmoeder orendy (v. Jazz) voert de predicaten 
ster, preferent en prestatie. Tevens is zij de moe-
der van de KWPn goedgekeurde hengst Zhivago. 
overgrootmoeder is de bekende merrie Endy. De 
hoogbenige beauty grenoble beschikt over een 
zeer goed exterieur, heeft drie fijne basisgangen 
met veel balans en ritme. hij geeft zijn ruiter een 
fijn gevoel en pakt het werk gemakkelijk op. niets 
lijkt grenoble een succesvolle sportieve- en fokke-
rij carrière in de weg te staan! 

The KWPN-approved stallion Grenoble is a son of 
the stallion selection champion Bordeaux out of the 
elite mare Capri P (by Florencio I), who excelled 
in her mare test. Grenoble’s granddam Orendy (by 
Jazz) earned the ‘ster, preferent and prestatie’ pre-
dicates. She is also the dam of the KWPN-approved 
stallion Zhivago. Grenoble’s great-granddam is the 
famous mare Endy. A handsome and long-legged 
stallion, Grenoble boasts very good conformation 
and three beautiful gaits with excellent balance and 
rhythm. He gives his rider a nice feeling and learns 
easily. Grenoble has all the potential to achieve suc-
cess both in the sport and breeding!

12 Grenoble
Bordeaux - Florencio i  |  2011 

Vos/Chestnut  •  hengst/Stallion  •  xL 
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Handsome
Bon Bravour Sieni

Painted Black Odette Krack C Lieni

Gribaldi Litchy Chronos Hinsly Flemmingh Gicara II Glendale Zieni
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A talent with international bloodlines 

in de finale van de VSn Trofee 2015 werd hands-
ome achtste onder Dinja van Liere. hij werd ge-
roemd om zijn fijne instelling. Deze stoere zoon van 
de hengst Bon Bravour komt uit een predicaatrijke 
moederlijn. Moeder Sieni (v. Krack C) liep zelf Z2 
dressuur en is daarbij ook keur. grootmoeder Lieni 
(v. glendale) draagt de predicaten keur, preferent 
en prestatie, net zoals overgrootmoeder Zieni (v. 
radboud). handsome doet zijn naam eer aan en is 
absoluut een aansprekende verschijning. Zijn galop 
valt in het bijzonder op, dit doet hij met veel afdruk, 
kracht en gedragenheid. Daarbij toont hij zich ook 
nog eens erg werkwillig en wil hij graag leren.

In the 2015 VSN Trophy competition final, Hands-
ome placed eighth under Dinja van Liere and recei-
ved praise for his excellent disposition. This sturdy 
Bon Bravour son is out of a predicate-rich dam-li-
ne. Handsome’s dam Sieni (by Krack C) is a former 
Z2-level dressage competitor and a keur mare; and 
Handsome’s granddam Lieni (by Glendale) earned 
the ‘keur, preferent and prestatie’ predicates, as 
did her dam Zieni (by Radboud). Handsome does 
justice to his name and is absolutely a captivating 
horse. He has an especially good canter, which de-
monstrates abundant push, power and carriage. In 
addition, he shows a very willing disposition and 
enjoys learning.

13 Handsome 
Bon Bravour  - Krack C  |  2012 

Donkerbruin/Dark bay  •  ruin/gelding  •  L 
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Hannelinde
Dream Boy Adessa

Vivaldi Resia Sunny-Boy Odessa

Krack C Renate-Utopia Ferro Iresia Sandro Hit Fantastica Contango Goldalinda
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An extraordinary wonder

Een echt hoogtepunt van de collectie is de Dream 
Boy-dochter hannelinde. Deze aansprekende 
merrie won de VSn Finale in 2015. Juryleden 
Tineke Bartels en imke Schellekens beoordeel-
den hannelinde met maar liefst een 9,5 voor draf 
en 9’s voor galop, rijdbaarheid en algemene in-
druk. Van gastruiter Dana van Lierop ontving de 
Dream Boy-dochter ook nog een 9 na het overrij-
den. hannelinde is nauw verwant aan de grand 
Prix-paarden uiver en Pavarottie. Verder vinden 
we top fokhengsten Sunny-Boy en Contango in de 
moederlijn. Met deze verervers in de pedigree is 
hannelinde ook nog eens zeer interessant voor de 
fokkerij. Daarbij staat niets dit toptalent in de weg 
voor een mooie route naar de topsport.

A real highlight of the collection is the Dream Boy 
daughter Hannelinde. This appealing mare won the 
2015 VSN Final. Judges Tineke Bartels and Imke 
Schellekens gave Hannelinde a 9.5 for her trot and 
9’s for the canter, rideability and general impressi-
on. Guest rider Dana van Lierop gave the Dream 
Boy daughter another 9 after her ride. Hannelinde 
is closely related to the Grand Prix horses Uiver 
and Pavarottie.  In addition we find the top sires 
Sunny-Boy and Contango in her maternal blood-
line. With these sires in her pedigree Hannelinde 
will also be very interesting for the breeding indus-
try. Nothing stands in her way for this top talent’s 
route to a successful sporting career.  

14 Hannelinde
Dream Boy - Sunny-Boy  |  2012 

Bruin/Bay  •  Merrie/Mare  •  M 
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Happymood
Winningmood Mahalia de Haar

Prado Donnerfee Contango Gamine

Polytraum Landfee Donnerwind Rustika Contender Adisa III Bentley Beauty
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The perfect character

happymood beschikt over het juiste temperament 
en doet daarmee zijn naam eer aan. Zijn werk-
willige karakter, samen met drie zeer bewerkbare 
gangen, maken hem een heel fijn dressuurpaard. 
De galoppade van happymood valt in het bijzon-
der op, dit doet hij met veel gemak en afdruk. in 
de pedigree van happymood vinden we de Duits 
gefokte, maar bij het KWPn gekeurde, Winning-
mood in combinatie met topverever Contango die 
vele sportpaarden voor het hoogste niveau bracht. 

Happymood has the perfect temperament and the-
refore lives up to his name. His willingness to work 
combined with three very workable gaits make him 
a very nice dressage horse. Happywood’s canter is 
striking, he moves very easy and with much sus-
pension. Happymood’s pedigree shows the German 
bred, KWPN approved stallion Winningmood in 
combination with top sire Contango who produced 
many high level sport horses. 

 15 Happymood
Winningmood - Contango  |  2012 

Donkerbruin/Dark bay  •  ruin/gelding  •  L 
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Haut-Brion
Florencio I Miss Sinclair

Florestan I Walessa Lord Sinclair I Milloni

Fidelio Raute Weltmeyer Pirelli Lanciano Cleopatra Clavecimbel Gitti
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Promises to live up to expections 

Florencio i nakomeling haut-Brion beschikt over 
een draf met veel tact en heeft daarnaast ook een 
fijn en meewerkend karakter. Moeder Miss Sin-
clair bracht ook Borencio (v. Florencio i), een volle 
broer van haut-Brion, die onder Emmelie Schol-
tens als vier- en vijfjarige de Pavo Cup won en later 
op het WK Jonge Dressuurpaarden een zilveren 
medaille in de wacht sleepte. Daarnaast staat Miss 
Sinclair te boek als de moeder van Painted Brown 
(v. Painted Black) die onder Marlies van Baalen 
succesvol uitkomt in de grand Prix dressuur. De 
successen van zijn (half)broers zijn een mooie be-
lofte voor de toekomst van haut-Brion!

This Florencio I offspring named Haut-Brion boasts 
a very rhythmic trot and a good, cooperative 
character. His dam Miss Sinclair also produced his 
full-brother Borencio (by Florencio I), who won the 
Pavo Cup competition at ages four and five under 
Emmelie Scholtens and subsequently captured the 
silver medal at the World Breeding Championships 
for Young Dressage Horses.  Miss Sinclair is also the 
dam of Painted Brown (by Painted Black), a suc-
cessful Grand Prix competitor under Marlies van 
Baalen. Given the successes of his brothers and 
half-brothers, the future holds great promise for 
Haut-Brion!   

16 Haut-Brion
Florencio i - Lord Sinclair i   |  2012 

Bruin/Bay  •  ruin/gelding  •  L 
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Herbert
Ampère Do Nijke

Rousseau Larivola Scandic Ziezo Nijke

Ferro Zsuzsa Flemmingh Farivola Solos Carex Noraline Riverdance Oranyke
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A dancing prospect  

herbert is een mooie verschijning en voert bloed 
van de uitstekende fokhengst Ampère. Zijn moe-
der, stermerrie Do nijke, is een dochter van Scan-
dic, die onder Patrick Kittel al jaren tot de we-
reldtop behoort. Verder vinden we in de vaderlijn 
de hengst riverdance die onder remy Bastings 
nationaal Lichte Tour kampioen was. Stempel-
hengst Jazz is in de afstamming van herbert een 
van de solide grondleggers. herbert werd geselec-
teerd voor de finale van de VSn Trofee 2015 en 
behaalde daar een mooie score. hij valt op door 
zijn krachtige en tactmatige manier van bewegen 
in alle drie de gangen. Zijn bloedvoering, aanleg 
als dressuurpaard en instelling maken herbert een 
belofte voor de toekomst.
 
Herbert is a beautiful horse and has the genes of the 
prominent sire Ampère. His dam, Do Nijke (‘ster’), 
is a daughter of Scandic, who belongs to the best of 
the world for many years now with Patrick Kittel.  
In the paternal bloodline we see the stallion River-
dance, who became National Small Tour Champion 
with Remy Bastings. The foundation sire Jazz is one 
of the solid founders in Herbert’s pedigree. Herbert 
was selected for the VSN Trophy 2015 Final with 
an excellent score. Remarkable are his powerful and 
rhythmical movement in all three gaits. His blood-
line, his talent for dressage and his character make 
Herbert a promise for the future.

17 Herbert 
Ampère - Scandic  |  2012 

Bruin/Bay  •  ruin/gelding  •  M 
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Herida
Bretton Woods Bambelida

Johnson Annabel United Prisca Gerida

Jazz Roxane De Niro Alina Krack C Nessica Jazz Gerida II
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A presence of perfect power 

De lang gelijnde dochter van Bretton Woods is een 
mooi sportpaard. De hoogbenige herida valt op 
door haar vriendelijke uitstraling en werkwilli-
ge karakter. Ze draaft met een mooi doortredend 
achterbeen en loopt makkelijk gedragen. Moeder 
Bambelida is een keur merrie van de hengst uni-
ted. Deze laatste zorgt voor nakomelingen met 
sterke verbindingen die goed kunnen lopen. Deze 
eigenschappen zien we zeker terug in kleindochter 
herida. ook vader Bretton Woods heeft inmiddels 
laten zien dat hij sport vererft terwijl hij zelf zeer 
succesvol is onder het zadel van Matthias rath.  

This long-lined Bretton Woods daughter is a be-
autiful sport horse. A long-legged mare, Herida 
turns heads with her friendly presence and willing 
character. Her trot features a hind leg that steps 
well under her body, and she carries herself easily. 
Herida’s dam Bambelida is a ‘keur’ mare by the 
stallion United, who produces offspring with strong 
connections and good movement. These qualities 
are also clearly evident in his granddaughter Heri-
da. In addition, her sire Bretton Woods passes on 
sport talent. He is currently achieving notable suc-
cess under Matthias Rath.

18 Herida
Bretton Woods - united |  2012 

Bruin/Bay  •  Merrie/Mare  •  L 
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Holds the image of his father  

High Five
Jazz Demona

Cocktail Charmante Regazzoni Demonja

Purioso Ulissa Ulster Warmante Rubenstein I Wakonda Matador II Desiree

De vos ruin high Five heeft alle looks van zijn va-
der Jazz meegekregen. Zijn manier van bewegen, 
scherpte en uitstraling verwijzen allemaal naar 
deze preferente stempelhengst. high Five loopt 
met gemak en afdruk, waarbij hij een opvallend 
goed achterbeen heeft. Vader Jazz spreekt voor 
zich, de nakomeling uit de succesvolle fokkerij 
van de familie van helvoirt heeft talloze nakome-
lingen die op alle fronten van zich doen spreken. 
grootvader regazzoni heeft zich ook bewezen als 
fokhengst met goedgekeurde zonen en goed pres-
terende sportpaarden. 

The chestnut gelding High Five inherited his be-
auty, movement, quickness and presence from 
his sire, the ‘preferent’ foundation stallion Jazz. 
High Five moves with ease and push, showcasing 
a remarkably good hind leg. His sire Jazz needs 
no introduction: this product of the Van Helvoirt 
family’s successful breeding program has sired nu-
merous offspring which excel on all fronts. High Fi-
ve’s grandsire Regazzoni is also a proven breeding 
stallion, boasting approved sons and talented sport 
horses. 

19 High Five  
Jazz - regazzoni  |  2012 

Vos/Chestnut  •  ruin/gelding  •  L  
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An outstanding dressage horse

Hilary by Cendy
Florencio I Cendy

Florestan I Walessa Jazz Endy

Fidelio Raute Weltmeyer Pirelli Cocktail Charmante Ulft Wendy

De nakomeling van de keurhengst Florencio i is met 
recht van spreken een ‘lady with looks’. Met veel ge-
mak en afdruk draaft ze door de baan en weet hier-
mee de aandacht op zich te vestigen. ondanks dat 
de merrie pas vier jaar is, beschikt ze over veel ba-
lans en een uitzonderlijk sterk achterbeen. Tijdens 
de finale van de VSn Trofee 2015 behaalde ze in 
het sterke deelnemersveld een mooie vijfde plaats. 
ook haar afstamming is interessant, daar vinden we 
namelijk  grootmoeder Endy, die te boek staat als 
moeder van de goedgekeurde hengsten Charmeur, 
Zhivago en Zuidenwind. Tevens bracht ze de na-
tionale Merrie kampioene Andy (v. Jazz) die in de 
eerste editie van EDS verkocht werd naar rusland.

This offspring of the keur stallion Florencio I 
can rightfully be called a beautiful lady. Trotting 
around the arena with great ease and push, Hi-
lary by Cendy commands attention. Even though 
this mare is only four years old, she has excellent 
balance and an exceptionally strong hind leg. In 
the VSN Trophy competition 2015, she finished in 
fifth place in a field of strong contenders. In additi-
on, Hilary by Cendy boasts interesting bloodlines: 
for example, her granddam Endy is the dam of the 
approved stallions Charmeur, Zhivago, and Zui-
denwind. Endy also produced the national mare 
champion Andy (by Jazz), who was sold to Russia 
in the first edition of EDS.

20 Hilary by Cendy
Florencio i  - Jazz  |  2012 

Bruin/Bay  •  Merrie/Mare  •  M 
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His Royal Badness
Charmeur Salvia

Florencio I Trendy Havidoff Nadine

Florestan I Walessa Jazz Endy Clavecimbel Zabien T.C.N. Partout Charites
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 Sold for

Impressive with an impeccable character  

his royal Badness is een sportpaard dat opvalt 
door zijn uitstraling, manier van bewegen en pret-
tige karakter. hij is een kleinzoon van de merrie 
nadine, die onder hans Peter Minderhoud furore 
maakte op het hoogste niveau en in het nationale 
team bijdroeg aan verschillende teammedailles. in 
2015 imponeerde his royal Badness op de KWPn 
hengstenkeuring in Den Bosch en verdiende hier-
mee een ticket voor het verrichtingsonderzoek. 
his royal Badness is een wat laatrijp paard, mede 
door zijn langdurige groeifase. hij is een zeer in-
teressant gefokt paard uit een stam met zeer veel 
sport. hij bezit alle eigenschappen om een heel 
goed sportpaard te worden.

His Royal Badness is a sport horse that turns heads 
with his radiant presence, beautiful movement and 
good character. His granddam Nadine caused a cra-
ze in the Grand Prix under Hans Peter Minderhoud 
and contributed to several Dutch team medal victo-
ries. In 2015, His Royal Badness gave an impressive 
performance in the viewing rounds at the KWPN 
Stallion Show in Den Bosch and earned a ticket to 
the KWPN performance test. Due in part to his big 
growth spurt, His Royal Badness is a late-bloomer; 
however, he boasts very interesting bloodlines and 
comes out of a line with numerous sport horses. He 
possesses many of the traits required to become a 
very good sport horse.

 21 His Royal Badness
Charmeur - havidoff  |  2012 

Vos/Chestnut  •  ruin/gelding  •  xL 
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Honey
Bretton Woods Toscani

Johnson Annabel Lancet Lianne

Jazz Roxane De Niro Alina Wenzel I Stella H Herannus Beverley
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A real dressage talent

Deze Bretton Woods zoon beschikt over een bij-
zonder vlijtig en meewerkend karakter. hij heeft 
drie goede gangen en geeft zijn ruiter een goed en 
comfortabel gevoel. De ruin is een nakomeling 
van de ster- en prestatie merrie Toscani die het 
prestatie predicaat verdiende doordat haar kinde-
ren succesvol zijn in de dressuursport. Ze leverde 
in combinatie met Florencio i het Prix St. george 
paard Zolino. Verderop in de lijn vinden we meer-
dere (internationale) Lichte Tour paarden. 

This Bretton Woods son has an exceptional posi-
tive and cooperative character. He has three good 
basic gaits and gives his rider a good and comfor-
table feeling. The gelding is an offspring of the ‘ster’ 
and ‘prestatie’ mare Toscani who received the ‘pres-
tatie’ predicate because of her offspring’s success in 
the dressage sport. She also produced the Prix St 
George horse Zolino by Florencio I. Further on in 
the bloodline there are multiple Small Tour horses.  

22 Honey
Bretton Woods - Lancet  |  2012 
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Jazz Toscana

Cocktail Charmante Krack C Vanessa

Purioso Ulissa Ulster Warmante Flemmingh Gicara II Oracle Lancia
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A fabulous dispostion  

honoreé heeft duidelijk de kenmerken van zijn 
vader Jazz meegekregen. De ruin draaft met veel 
tact en is daarbij mooi bergopwaarts gebouwd. 
hij heeft daarnaast een zeer betrouwbaar ka-
rakter. in de moederlijn van honoreé vinden 
we de elite merrie Toscana (v. Krack C) en de 
keur, prestatie merrie Vanessa. Deze nakomeling 
van de hengst oracle bracht het internationa-
le grand Prix paard glorant (v. Beaujolais) en 
meerdere Lichte Tour paarden.   

Honoreé definitely inhereted the qualities of his 
sire Jazz. The gelding trots with rhythm and is built 
uphill. Additionally he has a very reliable charac-
ter. Honoreé’s maternal bloodline shows the ‘elite’ 
mare Toscana (by Krack C) and the ‘keur’, ‘presta-
tie’ mare Vanessa. This Oracle offspring produced 
the international Grand Prix horse Glorant (by 
Beaujolais) and multiple Small Tour horses.   

Vos/Chestnut  •  ruin/gelding  •  M 
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Jazz - Krack C  |  2012 

Honoree



notes

I am Legend
Dream Boy Bo Vowendy

Vivaldi Resia Sir Sinclair Vowendy

Krack C Renate-Utopia Ferro Iresia Lord Sinclair Krishna Contango O.Wendy
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The name says it all  

i am Legend is een zeer aansprekende nakome-
ling van de hengst Dream Boy, die zelf sinds eind 
2015 gereden wordt door hans Peter Minderhoud. 
Deze krachtpatser komt uit de zeer invloedrijke 
Endy stam van de familie van helvoirt. uit deze 
stam komen ook de goedgekeurde dressuurheng-
sten Zhivago, grenoble, Zuidenwind en Char-
meur. Evenals de hengst Van gogh, die te boeken 
staat als de vader van Cosmo die internationaal 
bekend is als het dressuurfenomeen van Sönke 
rothenberger. ondanks dat deze jonge hengst nog 
niet lang zadelmak is toont hij al veel balans en 
gedragenheid onder het zadel en lijkt niets hem in 
de weg te staan voor een succesvolle sportcarrière.

I am Legend is a very striking offspring of the stallion 
Dream Boy, who is ridden by Hans Peter Minder-
houd since the end of 2015. This powerful horse des-
cends from the very influential Endy bloodline of the 
Van Helvoirt family. This bloodline also produced the 
approved dressage stallions Zhivago, Grenoble, Zui-
denwind and Charmeur, as well as the stallion Van 
Gogh, who is the sire of Cosmo, the dressage pheno-
menon of Sönke Rothenberger. Although this young 
stallion is only recently saddle-broken he already shows 
much balance and self-carriage and nothing seems to 
prevent him to have a successful sporting career.   

24 I am Legend
Dream Boy - Sir Sinclair  |  2013 
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Iceman
Hofrat Andecimoes

Gribaldi Habsburg II Special D Undecimoes

Kostolany Gondola II Guter Planet Helvitia II Metall Haafke Lux Partoes
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A talent for the future

iceman beschikt over het perfecte dressuurmodel. 
Deze mooie en getalenteerde hengst werd doorver-
wezen naar de tweede bezichtiging van de KWPn 
hengstenkeuring. hij beweegt lichtvoetig en komt 
daarbij uit een interessante lijn waarin Duitse en 
nederlandse fokkerij gecombineerd zijn. Moeder 
bracht naast iceman ook de oldenburgse gekeur-
de hengst Chacoeur (v. Charmeur). Vader hofrat 
is een Trakehner Elite hengst die twee Duitse kam-
pioenen bracht, hotline & häwelmann, en zelf 
succesvol was op Prix St. george niveau. hij wordt 
omschreven als de best fokkende Trakehner-zoon 
van zijn vader gribaldi.   

Iceman is another horse in this collection which 
boasts perfect dressage conformation. This hands-
ome, light-footed and talented stallion competed 
in the second round viewing of the KWPN stallion 
selection. Iceman is out of an interesting line which 
combines German and Dutch breeding. His dam 
also produced the Oldenburg-approved stallion 
Chacoeur (by Charmeur). Iceman’s sire Hofrat is 
a Trakehner Elite stallion and a former successful 
Prix St. George competitor. He has produced two 
German champions: Hotline and Häwelmann. 
Hofrat is described as the best Trakehner breeding 
stallion by Gribaldi.  

25 Iceman
hofrat - Special D  |  2013 
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Ignado-Rijk
Dream Boy Cadeaurijke

Vivaldi Resia Tolando Elvira

Krack C Renate-Utopia Ferro Iresia Krack C Narina Ulft Toranyke
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A promising prospect  

Deze opvallende driejarige afstammeling van de 
hengst Dream Boy is wederom een potentiele top-
per uit de collectie. hij laat onder het zadel al goe-
de dingen zien, maar met het vrij bewegen wordt 
pas echt duidelijk wat voor capaciteiten deze aan-
sprekende vos heeft. Moeder Cadeaurijke stamt 
af van de genetisch interessante Lichte Tour-dres-
suurhengst Tolando. Zelf is ze een halfzus van de 
nationale dressuurpaarden Swing Time (v. gribal-
di) en upendor-rijk (v. Lancet), die als hengst tot 
de derde bezichtiging kwam. overgrootmoeder 
Toranijke is ook grootmoeder van het ZZ-Zwaar 
dressuurpaard Apart (v. Florencio i) en het ZZ-
Licht paard oronijke (v. Jazz).  

This striking three-year-old offspring of the stallion 
Dream Boy is another potential number one in this 
collection. He already shows this potential under the 
saddle, but when moving freely the qualities of this 
appealing chestnut become clear. Dam Cadeaurijke 
descends from the genetically interesting Small Tour 
dressage stallion Tolando. Cadeaurijke is a half sis-
ter of the national dressage horses Swing Time (by 
Gribaldi) and Upendor-Rijk (by Lancet), who made 
it to the third viewing when he was a stallion. Great 
grandmother Toranijke is also the grandmother of 
the ZZ-level dressage horse Apart (by Florencio I) 
and the ZZ-level horse Oronijke (by Jazz).   

26 Ignado-Rijk
Dream Boy - Tolando  |  2013 
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I’m Special
Charmeur Turona

Florencio I Trendy Negro Murona

Florestan I Walessa Jazz Endy Ferro Fewrie Vincent Furona

81

 Sold for

Black beauty with extraordinary gaits 

Deze zwarte blikvanger doet zijn naam eer aan, 
want hij is echt “speciaal”. hij toont veel zelfhou-
ding en een bijzonder goede beentechniek. Tij-
dens de video-opnames was deze black beauty 
pas net zadelmak, maar toch toont hij al zeer veel 
vermogen onder zijn ruiter. in de moederlijn van 
i’m Special vinden we de goedgekeurde hengsten 
high Five u.S. (v. Charmeur) en First Choice (v. 
Jazz). ook vinden we drie succesvolle Lichte Tour 
paarden te weten Carstenwaard (v. Don Schu-
fro), Zegerwaard (v. Jazz) en Corona (v. Tuschin-
ski). i’m Special is een paard met veel kwaliteit en 
uitstraling en dit gaat hem zeker helpen aan een 
mooie carrière in de dressuursport. 

This black eye-catcher does justice to his name as he is 
truly special, boasting excellent self-carriage and very 
good leg use. Even though he had just been started 
under saddle when he was videoed for this auction, 
he already showed abundant talent under his rider. 
I’m Special’s dam-line includes the approved stallions 
High Five U.S. (by Charmeur) and First Choice (s. 
Jazz), as well as three successful Small Tour horses: 
Carstenwaard (by Don Schufro), Zegerwaard (by 
Jazz) and Corona (by Tuschinski). I’m Special is a 
horse with abundant talent and presence, two neces-
sary traits for a successful dressage career.

27 I’m Special
Charmeur - negro  |  2013 
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In Time
Everdale Ulocia

Lord Leatherdale Aliska K Goodtimes Lalocia

Lord Loxley I Fairless P Negro Lisenka Nimmerdor Zigeunerin Burggraaf Badette 
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A stallion that has it all 

in Time is een goed voorbeeld van een super 
sportpaard. hij beschikt over een goed voorbeen 
gebruik, imponeert door zijn formaat en heeft 
daarbij ook veel afdruk.  in Time is intelligent en 
werkwillig, twee belangrijke eigenschappen voor 
een goed dressuurpaard. Moeder ulocia bracht de 
Painted Black nakomeling Chacha Time die inter-
nationaal Lichte Tour loopt. Verder vinden we in 
de moederlijn meerdere paarden die op Lichte en 
Zware Tour niveau succesvol zijn geweest. 

In Time is an excellent example of a super sport 
horse. He impresses with his size and shows a 
good front leg as well as abundant push.  In Time 
is intelligent and willing, two important traits for 
a good dressage horse. His dam Ulocia produced 
Chacha Time (by Painted Black), an international 
Small Tour horse. Other horses in the dam-line 
include several successful former Small- and Big 
Tour competitors.

28 In Time
Everdale - goodtimes   |  2013 
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Indigo
Dream Boy Trendy

Vivaldi Resia Kennedy Narada

Krack C Renate-Utopia Ferro Iresia Ferro Zilverster Highline Jintha
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A dark legend 

indigo is een mooie nakomeling van de hengst 
Dream Boy uit een moeder van Kennedy. De don-
kerbruine indigo heeft drie super basisgangen en 
beschikt over de juiste instelling. hij bracht het tot 
de tweede bezichtiging van de KWPn hengsten-
keuring. in de moederlijn vinden we de hengst 
Kennedy die ras en beweging vererft. Vader Dream 
Boy liep onder gerdine Marée naar zeer aanspre-
kende resultaten in de Lichte Tour. inmiddels heeft 
hans Peter Minderhoud de teugels van de beeld-
schone hengst overgenomen om hem op te leiden 
voor de hoogste klasse. indigo is een bloedmooie 
hengst die met zijn donkerbruine kleur, zijn topka-
rakter en super manier van bewegen gaat opvallen 
in de dressuurring.

Indigo is a beautiful offspring of Dream Boy out of a 
Kennedy mare. The dark bay Indigo has three super 
basic gaits and the right attitude. He was selected for 
the second viewing of the KWPN Stallion Selection. 
The maternal bloodline shows the stallion Kennedy 
who passes on a good exterior and movements. Sire 
Dream Boy had some very good results with Ger-
dine Marée in the Small Tour. Recently Hans Peter 
Minderhoud took over the reins of the lovely stalli-
on to train him towards the highest level. Indigo is 
a gorgeous stallion whose dark bay color, excellent 
character and exceptional movements will make 
him stand out in the dressage arena. 
 

29 Indigo
Dream Boy  - Kennedy   |  2013 
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Inspiration
Charmeur Comathika M

Florencio I Trendy Lord Leatherdale Romathika M

Florestan I Walessa Jazz Endy Lord Loxley I Fairless P Gribaldi Kymathika M
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A miracle of movements

inspiration is een combinatie van topverververs 
Charmeur en Lord Leatherdale. De jonge hengst is 
pas net zadelmak, maar ondanks dit gegeven loopt 
hij al met veel zelfhouding door de baan. Moeder 
Comathika (v. Lord Leatherdale) sloot de merrie-
test af met maar liefst 82 punten, wat uitzonder-
lijk hoog is. in de directe moederlijn vinden we 
de goedgekeurde en opvallende hengst Dundee 
(v. Lord Leatherdale). ook komt het Zware Tour 
paard Black Shadow (v. Voice) uit de moederlijn 
van inspiration samen met Lichte Tour paard Car-
don (v. Lord Leatherdale) en de KWPn goedge-
keurde hengsten Adamo en Cadans.  

This young stallion named Inspiration combines 
the blood of the top sires Charmeur and Lord Le-
atherdale. Even though Inspiration was just star-
ted under saddle, he already moves with excellent 
self-carriage. His dam Comathika (by Lord Le-
atherdale) passed her mare test with an excepti-
onally high score of 82 points. Inspiration’s direct 
dam-line boasts the remarkable approved stallion 
Dundee (by Lord Leatherdale). Other notable hor-
ses in Inspiration’s dam-line include the Big Tour 
horse Black Shadow (by Voice), the Small Tour 
horse Cardon (by Lord Leatherdale) and the KW-
PN-approved stallions Adamo and Cadans.  

30 Inspiration
Charmeur - Lord Leatherdale  |  2013
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Intenz 
Bordeaux Dalowette

United Venna Hotline Joenette

Krack C Nessica Gribaldi Leandra M Hofrat De Nira Abdullah Wienette

89

 Sold for

An eye-catcher 

De sympathieke intenz loopt voor zijn jonge leef-
tijd al met veel gemak onder het zadel. hij toont 
zich heel ‘steady’ waarbij zijn uitstekende drafme-
chanisme opvalt. Vader Bordeaux doet via zijn na-
komelingen van zich spreken, maar is zelf ook nog 
eens een uitzonderlijk goed sportpaard. onder 
Eva Möller loopt de donkerbruine hengst sinds 
2015 grand Prix. Moeder Dalowette is een nako-
meling van de hengst hotline. Deze laatste heeft 
zijn waarde bewezen als internationaal sportpaard 
maar ook via zijn nakomelingen als dekhengst. 

A likeable horse, Intenz already shows very easy 
movement under saddle, despite his young age. This 
very steady horse has an outstanding trot.  Intenz’s 
sire Bordeaux is excelling through his offspring and 
is a very good sport horse in his own right. Under 
Eva Möller, the dark bay stallion has been com-
peting in the Grand Prix since 2015. Intenz’s dam 
Dalowette is by Hotline, who has proven his value 
both as an international sport horse and an out-
standing breeding stallion.

31 Intenz 
Bordeaux - hotline  |  2013 
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It’s Iceman
Everdale Cissy Balia

Lord Leatherdale Aliska K Don Primero Sybalia

Lord Loxley Fairless P Negro Lisenka Donnerhall Fantasia Flemmingh Ibalia-W
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Outstanding promise for the future 

it’s iceman is een uiterst chique verschijning met 
een elegant model, die daarnaast beschikt over een 
goede manier van bewegen. Moeder Cissy Balia 
komt uit de zeer gewilde Balia-stam door de kwa-
liteitsvolle fokproducten. Ze loopt zelf succesvol 
Lichte Tour in Engeland. Zijn grootmoeder bracht 
het internationale dressuurpaard Zandokan SMh 
(v. rousseau) die onder Laura Zwart succesvol is 
op Prix St. georges niveau en klaar gemaakt wordt 
voor de grand Prix. Vader Everdale is een product 
uit een  goed doordachte fokkerij, met generaties 
lang vaderpaarden die zelf op het hoogste niveau 
gepresteerd hebben, gepaard aan topmerries.  

It’s Iceman is a very fancy horse with elegant con-
formation and good movement. Dam Cissy Balia 
descends from the highly sought after Balia blood-
line, because of its good quality offspring. She com-
petes successfully at Small Tour level in England. His 
granddam produced the international dressage hor-
se Zandokan SMH (by Rousseau), who is excelling 
under Laura Zwart at the Prix St. Georges level and 
being prepared for the Grand Prix. It’s Iceman’s sire 
Everdale is a product of an outstanding breeding pro-
gram, which pairs top mares with generations of sires 
of sires that have competed at the Grand Prix level.
 

32 It’s Iceman
Everdale - Don Primero  |  2013 
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Don Tango B nakomeling ivan komt uit een zeer 
predicaatrijke moederlijn. Moeder ursula (v. Me-
tall) is voorlopig keur en op basis van de presta-
ties van haar nakomelingen preferent verklaard. 
Tevens komen uit deze ursula de getalenteerde 
dressuurpaarden Eros (v. Johnson) en Diego (v. 
Flemmingh). grootmoeder irus (v. Wolfgang) 
draagt naast het preferent predicaat ook het pres-
tatiepredicaat en staat te boek als moeder van de 
KWPn-goedgekeurde hengst Jester. ivan beschikt 
over een heel mooi exterieur met veel ras en uit-
straling en daarbij toont hij veel kracht in zijn 
bewegingen. Belangrijke eigenschappen voor een 
succesvolle sportcarrière!   

Ivan, by Don Tango B, descends from a maternal 
bloodline full of predicates. Dam Ursula (by Metall) 
is preliminary ‘keur’ and based on her offspring’s re-
sults she was awarded the ‘preferent’ predicate. Ur-
sula also produced the talented dressage horses Eros 
(by Johnson) and Diego (by Flemmingh). Grandmo-
ther Irus (by Wolfgang) has in addition to the ‘pre-
ferent’ predicate, the ‘prestatie’ predicate and is the 
dam of the KWPN approved stallion Jester. Ivan has 
a  beautiful exterior with a lot of blood, expression 
and strong movements. Important characteristics 
for a successful sporting career!

33 Ivan
Don Tango B - Metall  |  2013 

Vos/Chestnut  •  ruin/gelding  •  L 

92

notes

Ivan
Don Tango B Ursula

Contango Oronia Metall Irus

Contender Adisa III Jazz Joyce Ferro Edelweis Wolfgang Elena
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A natural beauty 



De charmante merrie Loxley’s Jazz komt uit de in-
teressante combinatie Lord Loxley x Jazz. De mer-
rie is een uitzonderlijke beweger en heeft daarbij 
een zeer functioneel exterieur. Ze laat zich gemak-
kelijk bewerken en geeft haar ruiter een prima ge-
voel. naast een uitstekend sportpaard zou Loxley’s 
Jazz ook uiterst waardevol zijn voor de fokkerij. in 
de moederlijn van Loxley’s Jazz vinden we bijzon-
der veel sport. Vooral overgrootmoeder Cirginia 
was als merrie zeer succesvol en bracht maar liefst 
11 nakomelingen die op Z niveau presteerde, een 
aantal Lichte Tour paarden en het paard Just royal 
Dancer (v. Jazz) die onder Mirelle van Kemenade 
– Witlox internationaal grand Prix heeft gelopen.

The charming mare Loxley’s Jazz is by the interes-
ting combination Lord Loxley and Jazz. The mare is 
an exceptional mover and has also a very functional 
exterior. She is easy to ride and gives her rider a very 
pleasant feeling. Apart from being an excellent sport 
horse Loxley’s Jazz could be very valuable for bree-
ding. Loxley’s Jazz’s maternal bloodline shows many 
sport horses. Especially great grandmother Cirginia 
was very successful as a broodmare and produced 
no less than 11 offspring who performed on Z-level, 
a few Small Tour horses and Just Royal Dancer (by 
Jazz), who competed in international Grand Prix 
competitions with Mirelle van Kemenade-Witlox. 

34 Loxley’s Jazz
Lord Loxley - Jazz  |  2011 
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Loxley’s Jazz
Lord Loxley Silinia

Lord Sinclair I Weltlady Jazz Liginia

Lanciano Cleopatra Weltmeyer Weinlady Cocktail Charmante Vincent Cirginia
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The best for sport and breeding



Deze fantastisch bewegende zoon van de zeer goed 
verervende hengst rock Forever i is een paard dat 
bij binnenkomst de aandacht trekt. Tijdens de vi-
deo-opnames was de hengst pas twee weken onder 
het zadel maar toch wist hij al te imponeren door 
zijn manier van bewegen. Vader rock Forever i is 
een van de populaire hengsten van dit moment. 
hij bracht al meerdere kampioenen en zijn nako-
melingen lijken onder het zadel veelbelovend.   

As a son of the outstanding sire Rock Forever I, Rock-
star is a fantastic mover and a real attention-getter. 
At the time he was videoed, he had only been under 
saddle for two weeks; yet he already showed impres-
sive movement. The popular stallion Rock Forever I 
has produced multiple champions, and his offspring 
shows great promise under saddle.

35 Rockstar
rock Forever i - Stedinger  |  2013 
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Rockstar
Rock Forever I Stavante

Rockwell Lady Sunshine Stedinger Noblesse

Rocket Star Galatee Landstreicher Darling Sandro Hit Bold-Fantasy Levantos I Giola B
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Excellence with talent 



De aansprekende donkerbruine ruin rousseau’s 
Topas heeft al met succes grand Prix gelopen. hij 
beheerst alle oefeningen en lijkt hier geen enkele 
moeite mee te hebben. Daarnaast is hij heel attent 
en wil hij graag voor zijn ruiter werken. rousseau’s 
Topas is een zoon van de recent keur verklaarde 
KWPn hengst rousseau. Zijn nakomelingen zijn 
op het moment zeer succesvol in de sport en val-
len echt op. rousseau’s Topas is een paard dat pas 
aan het begin van zijn carrière staat en nog alle 
mogelijkheden heeft om door te groeien naar de 
dressuurtop.

The appealing dark bay gelding Rousseau’s Topas 
has already been successful in Grand Prix classes. 
He masters all exercises with ease. Additionally he 
is attentive and is very willing to work for his ri-
der. Rousseau’s Topas is a son of the KWPN stalli-
on Rousseau, who was recently awarded the ‘keur’ 
predicate. His offspring are currently very successful 
in the sport and draw attention everywhere. Rous-
seau’s Topas is a horse who is only at the beginning 
of his Grand Prix career and has all the possibilities 
to develop into a top dressage horse. 

36 Rousseau’s Topas
rousseau - rohdiamant  |  2005 
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Rousseau’s Topas
Rousseau Teerose

Ferro Zsuzsa Rohdiamant Katinka

Ulft Brenda Roemer Landy Rubinstein I Elektia V Karon Tipp Topp
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Your ride to Grand Prix 

grand
Prix



De Lichte Tour merrie ucelle de l’océan is een 
elegante verschijning in de baan met haar drie 
excellente gangen. op jonge leeftijd won ze al 
verschillende nationale rubrieken en het meest 
opvallende resultaat was de bronzen medaille op 
het kampioenschap voor jonge dressuurpaarden 
in Frankrijk. ucelle beheerst met gemak alle oefe-
ningen van de Lichte Tour en dit lijkt absoluut niet 
het eindstation. haar ongecompliceerde karakter 
maakt haar een geschikte partner voor iedere rui-
ter of amazone met ambitie. 

With her three excellent gaits, this Small Tour mare 
named Ucelle de l’Océan is an elegant presence in 
the ring. At an early age, she won several natio-
nal classes; and her most notable achievement was 
winning the bronze medal at the championship for 
young dressage horses in France. Ucelle performs 
all the Small Tour movements with ease and shows 
clear potential to advance further in her dressage 
career. Her uncomplicated character makes her a 
suitable partner for the ambitious rider. 
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A dream to dance with 

Small
Tour 37 Ucelle de l’Ocean

Londonderry - Carismo  |  2008 

Ucelle de l’Ocean
Londonderry Celle

Lauries Crusador xx Windsor Queen Carismo Weltnixe

Welsh Pageant xx Square Note xx Warkant Erina Calypso II Anka Weltmeyer Arabella



Een atletisch sportpaard is een prima omschrijving 
voor deze werklustige zoon van Sunny-Boy. Zon-
nidus is een uitzonderlijk goed Lichte Tour paard 
die de beginselen van de grand Prix oefeningen al 
onder de knie heeft. het is een werklustig paard 
dat zijn ruiter een heel comfortabel gevoel geeft 
en daarbij rijdt iedere ruiter er zo mee weg. Vader 
Sunny-Boy komt uit een beroemde merriestam, 
zijn moeder Fantastica is de volle zuster van Don 
Schufro en Don Primero. Aan moederszijde vinden 
we Talanda, een nakomeling van de uitstekende 
fokhengst Flemmingh. Dit paard zuigt lucht.

An athletic sport horse: these are words which aptly 
describe this willing Sunny-Boy son. Zonnidus is a 
very good Small Tour horse that has already maste-
red the elements of the Grand Prix. In addition, he 
likes to work and gives his rider a very comfortable 
feeling, making him a suitable mount for everyone. 
Zonnidus’s sire Sunny-Boy is out of a famous ma-
re-line, for his dam Fantastica is a full-sister to Don 
Schufro and Don Primero. Zonnidus’s dam’s side 
includes Talanda, an offspring of the outstanding 
breeding stallion Flemmingh. This horse is cribbing.

38 Zonnidus
Sunny-Boy - Flemmingh   |  2004 
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Zonnidus
Sunny-Boy Talanda

Sandro Hit Fantastica Flemmingh Landa

Sandro Song Loretta Donnerhall Fiesta Lacapo Texas Goodtimes Alanda
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A wave of wonderful wonder 

Small
Tour



Het nieuwe paradepaard van 
Mercedes-Benz.
Vanaf 9 april te bewonderen in onze showroom. 
Of neem alvast een kijkje op: www.ruttchen.nl. 

v.a. 15% bijtelling

U rijdt al een E-Klasse vanaf € 49.995,- incl. BPM en BTW en excl. recyclingbijdrage en kosten 
rijklaar maken. Voor kosten en leveringsvoorwaarden, zie ruttchen.nl. De E 350 e met 15% 
bijtelling is leverbaar vanaf het najaar van 2016 (onder voorbehoud). Gecombineerd verbruik: 
2,1* – 6,3 l/100 km, 47,6* – 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 49* – 144 g/km. 
*Dit zijn voorlopige waarden.

Rüttchen Tilburg, Kraaivenstraat 12, 5048 AB Tilburg, 
tel. 013 - 595 91 00.
Ruttchen.nl, customersupport@ruttchen.nl

notes
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is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daardoor 
veroorzaakte schade aan EDS te vergoeden, onverminderd de overige 
rechten van EDS.

08. het rekeningbedrag wordt als volgt berekend: 
 Afslagprijs +  
 7% commissietoeslag + 
 1½% verzekering (optioneel) +
 rekeningbedrag, exclusief het toepasselijke BTW tarief 
 (fokkerij 6%, overige 21%) 
  
 het rekeningbedrag is per direct opeisbaar. Betaling geschiedt per bank, 

het is niet mogelijk het rekeningbedrag in contanten te voldoen. Verre-
kening is uitgesloten. 

09. het is EDS toegestaan om informatie in te winnen omtrent de financi-
ele gegoedheid van een betreffende bieder/koper en deelname aan de 
veiling door en het sluiten van een overeenkomst met de  bieder/koper 
afhankelijk te stellen van de ingewonnen informatie. 

10. Bij afrekening op het veilingbureau bestaat de mogelijkheid voor de 
koper om een verzekering af te sluiten voor het gekochte paard. Een 
dergelijke verzekering wordt niet door EDS afgesloten. 

Veilingpaarden; aansprakelijkheid

11. De aangeboden paarden in de veiling zijn geïdentificeerd op afstam-
ming, geslacht, kleur en geboortejaar, zoals deze in de catalogus zijn 
aangegeven. EDS sluit aansprakelijkheid uit met betrekking tot de ge-
zondheidstoestand, de prestaties en/of gebruiksdoeleinden van de te 
veilen paarden. 

12. EDS is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken, ontstaan 
voorafgaand aan, ten tijde van en na de veiling, behoudens indien deze 
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van EDS of 
haar leidinggevende ondergeschikten.

13. De paarden die via de veiling verkocht zullen worden zijn ten laatste 3 
maanden voorafgaande aan de veiling röntgenologisch in orde bevon-
den. Een gebruikelijke klinische (sportpaarden-)keuring heeft ten laat-
ste twee weken vóór de veiling plaatsgevonden.

14. De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande aan de veiling op 
verzoek van de potentiële koper worden ingezien en toegelicht door de 
door EDS daartoe aangewezen paardendierenartsen. 

Afgifte, risico- en eigendomsoverdracht

15. Direct na de gunning van een paard gaat het risico met betrekking tot 
het gekochte paard over op de koper en zijn alle verantwoordelijkheden 

to the second highest bidder. The buyer shall in this event be considered to 
be in legal default and shall be liable to compensate EDS for any damage 
incurred, without prejudice to any other rights that EDS may have.

08. The invoice amount shall be calculated as follows: 
 Auction price +  
 7% commission charge + 
 1½% insurance (optional) +
 Invoice amount, excluding applicable VAT tariff 
 (breeding: 6%, other: 21%).

 The invoice amount shall become payable immediately by bank transfer. 
Cash payment of the invoice amount will not be accepted. Settlement is 
excluded.

09. EDS is entitled to gather information on the financial situation of a speci-
fic bidder/buyer and participant in the auction and may decide to make 
the conclusion of an agreement with the bidder/buyer conditional, based 
on the information obtained.

10. During settlement at the auction office, buyers have the option to obtain 
insurance for the horse that they purchased. EDS does not obtain this 
insurance.

Auction Horses: Liability

11. The horses offered in the auction are identified by origin, sex, colour and 
year of birth, as stated in the catalogue. EDS excludes liability with re-
gard to health status, the performance and/or purpose of use of the horses 
to be auctioned.

12. EDS is not liable for damage to persons or property arising prior to, du-
ring or after the auction, except if such damage is caused by intent or 
deliberate recklessness on the part of EDS or its subordinates.

13. The horses sold through the auction have been found to be in good condi-
tion following a radiographic test conducted at least three months prior 
to the auction. A standard clinical examination (for sport horses) will be 
completed no more than two weeks prior to the auction.

14. Potential buyers may request veterinary findings prior to the auction and 
receive a more detailed explanation of the findings by the EDS-appointed 
veterinarian.

Release and Transfer of Risk and Ownership

15. Immediately after a bid on a horse has been accepted, any risks rela-
ted to the purchased horse shall be transferred to the buyer and any 
responsibility and liability, as well as all risk factors are transferred to 
the respective buyer. The buyer shall indemnify EDS from any claims 
brought by third parties.
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Algemeen

01.  De besloten vennootschap Excellent Dressage Sales B.V. (hierna te noe-
men: EDS), organiseert in haar functie van bemiddelaar tussen verko-
per en koper jaarlijks (bij voorkeur in de maanden april, mei of juni) 
de Excellent Dressage Sales, een veiling van dressuurpaarden, op Land-
goed Culitsrode te hooge Mierde. De veiling zal plaatsvinden onder 
toezicht van een notaris. 

02. Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op alle tijdens de veiling 
gesloten koopovereenkomsten met betrekking tot via EDS aangeboden 
paarden, alsmede alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien.

03. op deze overeenkomsten en op deze veilingvoorwaarden is nederlands 
recht van toepassing met algehele uitsluiting van de toepasselijkheid 
van het Weens Koopverdrag (CiSg).

04. Deze veilingvoorwaarden worden vóór aanvang van de veiling bekend 
gemaakt en zijn in de veilingcatalogus opgenomen.

05. Alle bedingen in deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten gun-
ste van al diegenen die  ten behoeve van of voor EDS werkzaam zijn of 
waren. Dezen kunnen een rechtstreeks beroep op de veilingvoorwaar-
den doen, als waren zij EDS zelve.

Verkoop/Veiling

06. Tijdens de veiling zullen de paarden aan de hand en onder het zadel voor-
gesteld worden. De paarden zullen tijdens de veiling per opbod in Euro’s 
worden verkocht, tenzij anders aangegeven, met een minimale inzet van 
€ 15.000,-. Er wordt geboden in bedragen van € 1.000,- tot € 30.000,-, 
vervolgens in bedragen van € 2.500,- tot € 100.000,-, in bedragen van € 
5.000,- tot € 200.000,- en daarboven in bedragen van € 10.000,-. 

 Een potentiële bieder/koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden, 
totdat een eventueel hoger bod volgt. Krijgt de koper de afslag door de 
veilingmeester toegewezen dan is die betreffende koper verplicht het 
“rekeningbedrag”, te voldoen, zoals in artikel 7, 8, 9 en 10 berekend. in 
geval van twijfel betreffende de geldigheid van een afslag, kan het laatste 
opbod weer aangenomen worden en zal het opbieden hervat worden. 
De notaris beslist bindend over eventuele geschillen die bij of tijdens het 
bieden ontstaan.

Afrekening veilingbedrag en –kosten

07. Direct na afloop van de veiling dient de koper zijn/haar betalingsver-
plichtingen te vervullen op het veilingbureau. indien de koper hieraan 
niet voldoet, is EDS gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongel-
dig te verklaren en het gekochte paard opnieuw te veilen, dan wel het 
gekochte paard toe te wijzen aan de een na hoogste bieder. De koper 

VOORWAARDEN EDS          CONDITIONS EDS

General

01. The private limited liability company Excellent Dressage Sales B.V. (he-
reinafter referred to as “EDS”), in its function as an intermediary between 
sellers and buyers, annually organises the Excellent Dressage Sales, an 
auction of dressage horses, at the Culitsrode Estate in Hooge Mierde (pre-
ferably in April, May or June). The auction is held under the supervision 
of a notary. 

02. These auction terms and conditions apply to all sales agreements conclu-
ded during the auction related to the horses offered via EDS, as well as any 
resulting agreements.

03. These agreements and auction terms and conditions are governed by 
Dutch law, with full exclusion of the Vienna Sales Convention (CISG).

04. These auction terms and conditions are to be announced prior to the start 
of the auction and are also included in the auction catalogue.

05. All provisions in these auction terms and conditions are made for the be-
nefit of those who are currently or were previously employed by or on 
behalf of EDS. These persons may directly invoke these auction terms and 
conditions, as if they themselves were EDS. 

Sale / Auction

06. During the auction, horses will be presented in hand and under saddle. 
The horses will be sold during the auction by bidding in the Euro currency, 
unless otherwise stated, with a minimum starting bid of € 15,000. Bids are 
to be made according to the following schedule: increments of € 1,000 at a 
time up to € 30,000; followed by increments of € 2,500 at a time up to 
€ 100,000; followed by increments of € 5,000 up to € 200,000; and finally 
by increments of € 10,000 for amounts greater than  € 200,000.

 Potential bidders/buyers will be held to their bid until a higher bid has 
been received. If the auctioneer awards a bid to a buyer, the relevant buyer 
is obliged to pay the invoice amount as defined in Articles 7, 8, 9 and 10. 
In case of doubt concerning the validity of a bid, the previous bid can be 
accepted again, after which bidding can resume. In the event of any dispu-
tes arising with or during the bidding process, the decision of the notary 
shall be binding.

Settlement of Auction Amounts and Expenses

07. Immediately after completion of the auction, buyers are obliged to settle 
amounts due in the auction office. If a buyer should fail to comply with this 
obligation, EDS shall be entitled not to recognise the offer and to declare 
the auction invalid, after which the purchased horse will again be made 
available for auction; or alternatively, the purchased horse will be allocated 
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en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofactoren overgedragen aan de 
betreffende koper. De koper zal EDS vrijwaren voor alle aanspraken van 
derden ter zake.

16. De eigendom van het gekochte paard gaat op de koper over op het mo-
ment van afname als bedoeld in artikel 17 van deze voorwaarden, doch 
niet eerder dan nadat koper de volledige koopsom en alle verschuldigde 
bedragen aan EDS zal hebben voldaan.

17. De koper is verplicht het gekochte paard af te nemen op de door EDS 
vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor 
in de veilingcatalogus gestelde termijn, indien EDS daarom verzoekt 
op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van het 
gekochte paard vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het 
door de koper ophalen van het gekochte paard. De afname kan eerst 
plaatsvinden nadat de volledige koopsom en het overigens verschul-
digde door de koper is voldaan. indien de koper de afname weigert of 
nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk 
voor de afname zal het gekochte paard door EDS worden weggehaald 
en worden gestald voor rekening en risico van de koper. De koper is in 
dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de 
stallingskosten, aan EDS te vergoeden.

Tekortkomingen (waaronder stalondeugden) 

18. indien een koper van oordeel is dat het gekochte paard na feitelijke levering 
niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de koper hierop geen beroep 
meer doen indien hij niet binnen drie weken na ontdekking de verkoper (met 
kopie aan EDS) daarvan in kennis heeft gesteld per aangetekende brief.  

19. Verkoper staat ervoor in dat het door de koper gekochte paard, tenzij  vooraf-
gaand aan de verkoop meegedeeld, niet lijdt aan de  stalgebreken luchtzuigen, 
systematisch weven of kribbebijten en wel gedurende een periode van 2x 24 
uur na feitelijke aflevering aan de koper.

20. indien een dierenarts in nederland door de KnMD (Koninklijke nederland-
se Maatschappij voor Diergeneeskunde) geregistreerd als keuringsdierenarts 
voor paarden of een als zodanig door de KnMD in nederland geregistreerde 
paardendierenarts, schriftelijk meedeelt dat één van de in artikel 19 genoem-
de stalgebreken naar zijn deskundig oordeel bestond vóór de datum van feite-
lijke aflevering, heeft de koper het recht de koopovereenkomst  te ontbinden 
met alle daaraan verbonden gevolgen.

Nederlandse tekst bindend

21. De Engelse versie van deze veilingvoorwaarden zijn vertalingen van 
deze in de nederlandse taal opgemaakte voorwaarden. Ten deze is uit-
sluitend de versie in de nederlandse taal bindend.

VOORWAARDEN EDS          CONDITIONS EDS

16. Ownership of the purchased horse passes to the buyer at the time of re-
lease as defined in Article 17 of these terms and conditions, but not befo-
re the buyer has settled the full purchase amount and any other amounts 
due to EDS resulting from non-compliance.

17. The buyer must take possession of the purchased horse at the place and 
time specified by EDS, or in the absence thereof, within the term defined 
in the auction catalogue and upon presentation of a valid identity docu-
ment, if requested by EDS. Delivery of the purchased horse takes place by 
means of its release. Release consists of collection of the purchased horse 
by the buyer. Release may only take place after settlement of the purchase 
price in full and any other amount due by the buyer. If the buyer should 
refuse release or if he/she should fail to provide information or instruc-
tions required for the release, EDS shall remove the purchased horse and 
stable it at the expense and risk of the buyer. The buyer shall then be 
obliged to compensate EDS for any additional costs incurred, including 
stabling costs in any event.

Shortcomings (Including Stable Vices)

18. If a buyer finds that the horse purchased does not conform to the contract 
description after actual delivery, the buyer shall not be entitled to any re-
course if the seller has not been informed thereof by registered letter within 
three weeks after the discovery (with a copy to EDS).

19. The seller warrants, unless notified of such prior to the sale, that the horse 
purchased by the buyer does not suffer from any stable vices such as crib-
bing, systematic weaving or wood chewing for a period of 2 x 24 hours after 
actual delivery to the buyer.

20. If a veterinarian registered as an inspection veterinarian for horses in the 
Netherlands by the KNMD (Royal Dutch Society for Veterinary Medici-
ne), or a horse veterinarian registered in the Netherlands by the KNMD, 
should state in writing that one of the stable vices listed in Article 19 was 
established in his/her professional opinion prior to the date of actual deli-
very, the buyer shall be entitled to terminate the purchase agreement with 
all resulting consequences.

Dutch Version Binding

21. The English version of these auction terms and conditions are translations 
of the original Dutch language auction terms and conditions. As such, only 
the Dutch language version is binding.
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Geschillen

22. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een koopover-
eenkomst gesloten op de EDS veiling dan wel naar aanleiding van deze 
veilingvoorwaarden zullen worden beslecht overeenkomstig het Ar-
bitragereglement van het nAi (nederlands Arbitrage instituut) te rot-
terdam. De plaats van arbitrage zal rotterdam zijn. het scheidsgericht, 
bestaande uit een/drie arbiters zal worden benoemd volgens de nAi 
lijstprocedure. in het geval de koper consument is, is op diens verzoek 
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek de gewone burgerlijke rechter 
bevoegd, in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank oost-Brabant.

 
23. indien de verkoper of EDS een procedure aanhangig wil maken, zal zij 

indien de koper consument is, hem/haar gedurende een maand in de 
gelegenheid stellen schriftelijk zijn/haar keuze als bedoeld in artikel 8.1 
hiervoor, kenbaar te maken. in geval van een spoedeisend belang (kort 
geding) kan de verkoper (casu quo EDS) de termijn bekorten tot vijf 
werkdagen.

24. Steeds zal EDS, ingeval sprake is van een blijvend geschil, op eigen titel 
bemiddeling tussen koper en verkoper initiëren (mediation) al dan niet, 
naar haar keuze, op haar kosten. gekozen kan worden een dergelijke 
mediation te laten plaatsvinden overeenkomstig het nAi-mediationre-
glement.

Disputes

22. Any disputes which may arise from a purchase agreement concluded at 
the EDS auction or in response to these auction terms and conditions, 
shall be settled in accordance with the Arbitration Rules of the NAI 
(Dutch Arbitration Institute) in Rotterdam. The place of arbitration 
shall be Rotterdam. The arbitral tribunal consisting of one / three ar-
bitrators will be appointed according to the NAI list procedure. If the 
buyer is a consumer, at his/her request, the ordinary civil courts shall 
have jurisdiction in accordance with the Civil Code, only in the East 
Brabant Court of First Instance. 

23. If the seller or EDS intends to file proceedings and if the buyer is con-
sidered to be a consumer, he/she shall be given the opportunity to an-
nounce his/her decision pertaining to Article 8.1 in writing within a 
period of one month. In the event of an urgent matter (summary pro-
cedure), the seller (casu quo EDS) may decide to shorten that period to 
five business days.

24. In the event of a continuing dispute, EDS may decide to initiate medi-
ation between the buyer and the seller, at its own expenses and of its 
own free will. Mediation may be undertaken in accordance with NAI 
Mediation Regulations.
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