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Geachte fokkers en ponyliefhebbers,
Het voorjaar van 2019 laat al weer van zich horen en dan komt al het nieuwe leven er weer aan. Altijd weer spannend
om te ervaren of de fokkerij weer brengt wat men er van verwacht.
voor ons was 2018 een fantastisch jaar op fokkerij en sportgebied. Onze hengsten en hun nafok hebben heel goed
van zich laten horen op de sportvelden en in de fokkerij.
El Diego Des Etoiles maakt echt een fantastische ontwikkeling door in de sport met zijn amazone Kirsten Brinkman.
Ze waren op de Hippiade 2018 4e in de B-dressuur en ze zijn dit voorjaar al weer hard op weg in de L2-dressuur.
Het springen lijkt ook voor El Diego des Etoiles op het lijf geschreven, want hij wint veel op het wedstrijden in het b-springen
met fantastische parcoursen.
De eerste nakomelingen van El Diego des Etoiles lijken van uitmuntende kwaliteit en hij lijkt een hengst van onschatbare
waarde te kunnen worden voor de fokkerij en hier zijn wij samen met de fokkers dan ook zeer trots op!
Dimmans Electron kent ook een fantastische ontwikkeling. Hij werd Gelders Kampioen in het M-springen met Maike
Woestenenk en heeft dit voorjaar zijn prestatie predikaat op mogen halen en hij springt nu op Z-niveau.
Bigboy Cracky werd in 2018 Overijssels kampioen L1-dressuur met Jojanne Daelemans zijn eerste 3 jarige nakomelingen lijken
ook van grote kwaliteit. zijn eerste zoon op de hengstenkeuring in België werd gelijk aangewezen.
Burghoeve’s Plot Bleu werd reserve Kampioen van Overijssel in het M1-dressuur met Benthe Meijerink en zijn nakomelingen
lijken in het werk veel van hun vader weg te hebben. echte allround sportpony's met veel beweging en top karakter!
Op het Nederlands Kampioenschap indoor 2019 liet Comm’s Forest Dille weer van zich horen. Hij werd Nederlands Kampioen
L2-dressuur met Mirte Kogelman!! dit is al weer zijn 4e Nederlandse titel en de nakomelingen van Comm’s Forest Dille zijn
echt van onschatbare waarde voor de kleine maat fokkerij.
Als laatste sportnieuws willen wij graag de nakomelingen van Orlando naar voren halen. Zijn nafok op de wedstrijdvelden
presteren ongelofelijk goed. Haverstein’s Olympic was op het Europees Kampioenschap pony’s dressuur vertegenwoordigt
voor Hongarije en als jongste pony met zijn 6 jaar.
Tevens is Orlando met zijn nafok zeer actief in de mensport. Zijn zonen Rapper (Dex) met Tamara Pijl en de
Wolferhoeve’s Brendo met Henk Radstake zijn op de internationale velden zeer succesvol en ze zijn beide nog in de race
voor een WK-ticket enkelspan 2019 in Hongarije. Orlando lijkt zowel in de kinder- als volwassensport een top vererver te zijn
en hier zijn wij mega trots op!
Naast deze uitgelichte momenten lopen nog meer hengsten van ons zeer verdienstelijk in de sport en wij zijn dan ook zeer
blij dat al onze amazones dit zo goed mogelijk met onze ponyhengsten willen doen.
Op fokkerij gebied hebben we weer in 2018 en begin 2019 veel interessante hengsten voor u goedgekeurd kunnen krijgen.
In Hannover hebben wij 2 zeer interessante hengsten goedgekeurd gekregen. Mio werd Kampioen New Forest hengsten en
Seppeline’s Malenco werd kampioen in het vrijspringen. Beide hengsten zijn qua bloedvoering zeer interessant voor de
New Forest ponyfokkerij.
Esse Golden Bigwig kreeg in 2018 2 zonen goedgekeurd. Holthausen Cal-Rodyn en Koetsiershoeve Final Star. Cal-Rodyn
komt uit de bloedlijn van Holthausen Elessar en Final Star komt uit onze eigen fokkerij uit de merrie Koetsiershoeve Fire Star,
die in de sport en op keuringen zeer veel gepresteerd heeft.
Daarmee staat de teller van goedgekeurde zone voor Esse Golden Bigwig al weer op 3!
In Schleswig-Schleswig Holstein werd Camil Crack kampioen met mooie cijfers en onze hengst Boveneigraaf’s Camillo
scoorde met 2 goedgekeurde zonen weer zeer goed. Bovenheigraaf’’s Camillo heeft nu al 8 goedgekeurde zonen en
lijkt met zijn nafok echt een stempelhengst te worden.
Onze NRPS hengst Goldfinger van de Koetsiershoeve liep in de winter 2018/2019 een fantastische verrichting en is echt een
naam om te onthouden! Hij krijgt de kans om dit zowel in de sport als fokkerij te gaan bewijzen en wij zijn er zeker van dat
hem dit gaat lukken.
Wij van Stal Koetsiershoeve wensen u als fokker een succesvol jaar toe in de fokkerij met veel mooie nieuwe geboren
toekomstbeloftes in de wei.
Bent u geïnteresseerd in onze hengsten, neem dan gerust contact met ons op voor een bezichtiging.
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Orlando
(Feldhof's Orbit x Maritim I)
zwartbruin - stokmaat 1.47m - geboren 2000
!!!Algemeen Dagkampioen 2010, 2011 en 2012!
Keur, Preferent, Elite en Prestatie Dekhengst, Prestatie Fokhengst
Bundessieger New Forest ponyhengsten 2011 in Duitsland
Reserve Bundessieger van alle dressuurponyhengsten van Duitsland in 2011
Orlando komt uit een sport- en predikaatrijke stam en heeft al veel prestaties behaald in zijn loopbaan als
sportpony en dekhengst.
- Kampioen jonge hengst CHK 2006 en 2007 en Algemeen Kampioen 2010, 2011 en 2012!
- Heeft al 8 goedgekeurde zonen. (3 ervan zijn uit zijn eerste jaargang van 11 nakomelingen)
- Orlando is de vader van de nationaal kampioen 3 jarige merries 2009, Olanda.
- Leverde Nationaal veulenkampioen 2005 en 2006.
- 2e als dressuurbelofte 4-5jarigen van Nederland in 2005 van 166 deelnemers.
- In 2006 als 3e geëindigd in de finale als dressuurbelofte bij de 6 jarigen.
- Zowel in 2005 als 2006 na de kwalificatie de hoogste punten behaald voor de dressuurbelofte competitie.
- Gelders kampioen outdoor L2-dressuur 2006.
- Won de hengstencompetitie 2009 met 2 van zijn eerste jaargang nakomelingen.
- Orlando kreeg een 1e premie voor zijn afstammelingen.
De jury was onder de indruk van de zeer goede manieren in de draf van alle pony's en dat de nakomelingen zeer
correct in het beenwerk zijn.
- Orlando is succesvol uitgebracht in het ZZ-Licht -dressuur tussen de paarden.
Hij heeft hierin meerdere overwinningen op zijn naam staan.
Zijn zoon Haverstein’s Olympic was met zijn 6 jaar de jongste pony op het
EK-dressuur voor pony’s in 2019!
Orlando zijn zonen Rapper en De Wolferhoeve’s Brendo zijn in de race voor een
WK-ticket enkelspan in Hongarije 2019!

Dekgeld: € 400,-

Burghoeve’s Plot Blue
(Bovenheigraaf’s Camillo x Justice H.R.)
Donkerbruin - stokmaat 1.47m- 2010

Burghoeve’s Plot Blue: Een topallrounder met een gouden hart!
Prestatie Dekhengst 2018!
Deze schitterende langgelijnde hengst werd bij de keuring geroemd om zijn mooie verschijning met veel
rasuitstraling, zijn harde beenwerk en zijn fantastische draf. Plot Blue is een mooi grootramige hengst met veel
houding en een uitzonderlijk vriendelijk karakter.
Burghoeve’s Plot bleu heeft in zijn korte loopbaan al zeer veel gewonnen en is zowel in de dressuur als het
springen al op jonge leeftijd van 6 jaar Z geklasseerd!
Zijn vader is de hengst Bovenheigraaf’s Camillo, die al meerdere top resultaten in sport en fokkerij achter zijn
naam heeft staan. Plot Blue zijn moeder Moerputten Rowena is een sterdochter van de hengst Justice H.R.
Rowena bracht tot nu toe al zeer succesvolle nakomelingen. Haar oudste zoon Burghoeve’s Kenzo (8 jaar oud)
loopt nationaal in de Z-dressuur met top 10 plaatseringen. Rowena haar tweede zoon Burghoeve’s Valentino
was met 7 jaar Z-springen en M2-dressuur. Rowena bracht ook nog de 3 jarige kampioensmerrie van de keuring
in St. Oedenrode Burghoeve’s Anneline (ster).Plot Blue lijkt voor de sport en fokkerij zeer interessant, want
verder in moederlijn komen we de welbekende merrie Colinda tegen en deze heeft via haar nakomelingen ook
al veel goede dingen laten zien in de sport en fokkerij.
Burghoeve’s Plot Blue zijn nakomelingen beschikken over maat, lengte, rasuitstraling, instelling en veel
beweging en een zeer vriendelijk nuchter karakter.

Dekgeld: € 375,-

Bovenheigraaf ’s Camillo
(Woodrow Carisbrook x Nieuwmoeds patrick)
Bruin - stokmaat 1.46m 2004

Bundessieger als springponyhengst van heel Duitsland 2011 en 2015
Bundessieger New Forest Pony Hengsten 2015
Elitehengst
Bovenheigraaf’s Camillo is een zeer mooie langgelijnde hengst zeer veel rasuitstraling en met zeer goede bewegingen.
Daarnaast beschikt Camillo ook nog over een fabelachtige goede springtechniek met zeer veel vermogen. Hij werd dan
ook in 2011 niet voor niets kampioen van heel Duitsland als springponyhengst. De jury noemde zijn techniek “grenzend
aan de perfectie” en scoorde dan ook een 9,4 voor de techniek en een 9,3 voor het vermogen. In 2015 prolongeerde hij
deze titel! Ook werd hij in Berlijn Bundessieger van de New Forest Pony Hengsten en werd hij voor de fokkerij Elite
verklaard.
Camillo komt uit een stam waar zeer veel goede sportpony's uit voort komen. Deze zijn M en
verder geklasseerd in zowel dressuur als springen. De stam geeft zeer veel ponytype
door en pony's, die echt geschikt zijn voor kinderen. Bovenheigraaf’s Carlo komt uit
dezelfde moederlijn als Camillo en is in de eventingsport zeer succesvol. Uit de moeder
van Camillo is in 2011 in Nederland een zoon van de hengst Verdi aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek. Deze sprong ook met zeer veel vermogen.Camillo is op Z-niveau
uitgebracht en sprong ook in de nationale rubriek van de Lucerne Hartog Trophy.
De nakomelingen hebben veel ponytype en zijn toch rijtypisch gebouwd en hebben veel
beweging. Ze springen allen met zeer veel afdruk, zeer goede techniek en veel
vermogen en tonen vooral zeer veel werklust. Camillo heeft al 8 goedgekeurde zonen
o.a. Burghoeve’s Plot Blue, Jup, Holthausen Eldar en Koetsiershoeve Cream on top.
Zijn zoon Jup springt al op7 jarige leeftijd internationaal zware tour!
Dekgeld: € 400,-

Esse Golden Bigwig
(Willoway Goldigger x Silverlea Buckskin)
Bruin - stokmaat 1.46m - geboren 2007 - GW 0%

!!Verrichtingskampioen 2010!!
Unieke bloedlijn met kwaliteit
Om Esse Golden Bigwig goed te kunnen introduceren in Nederland leest u hiernaast uitgebreid over de afstamming en
enkele resultaten van de familie van onze nieuwe aanwinst Esse Golden Bigwig. Esse Golden Bigwig is een zeer
elegante bruine hengst met zeer veel ponytype. Hij verenigd het mooie langelijnde sportmodel met het echte ponytype.
De eerste veulens van Esse Golden Bigwig hebben zeer veel rasuitstraling, houding en souplesse in de bewegingen. Het
zijn echt veulens met veel “adel”.
Esse Golden Bigwig is een Golden Wonder vrije hengst met een bewezen afstamming, waarmee men zowel het echte
New Forest ponytype als een sportpony kan fokken. Zowel dressuur als springen zijn hem via de genen meegeven.
Esse Golden Bigwig werd in 2010 de verrichtingstopper van
zijn jaargang met maar liefst 91,5 punten. Hij scoorde een 9 voor
zijn draf, galop, springen (vermogen, techniek, afdruk en landing),
gaan tussen de hindernissen en gebruikseigenschappen.
Bigwig zijn nakomelingen zijn fraaie hoogbenige ponytype’s met veel
Beweging en souplesse. Bigwig heeft al 3 goedgekeurde zonen o.a.
Bigboy Cracky!!!
Esse Golden Bigwig is geklasseerd in de M1-dressuur.
Esse Golden Bigwig:
“De hengst met het gouden allround draadje voor
de sport en fokkerij!”
Dekgeld: € 350,-

Jup
(Bovenheigraaf’s Camillo x Justice Hr.)
Vos - stokmaat 1.48 m - geboren 2010

Internationale springpony: No sky is to high!!
Jup heeft afgelopen jaar op een zeer jonge leeftijd van 7 jaar al op internationaal springniveau meegedraaid in de sport.
Eerst heeft hij in Valkenswaard en zeer mooie nulrondes laten zien op internationaal niveau en in Neumünster pakte hij
zelfs een 6e plaats in de grote prijs lichte tour. In Lichtenvoorde heeft hij zelfs een keer zware tour (1.25m) gesprongen
en dit ging hem gemakkelijk af.
Jup won in de herfst van 2014 het verrichtingsonderzoek in Duitsland met hoge cijfers.
Zijn vader is de stempelhengst Bovenheigraaf’s Camillo, die bekend staat om zijn veel springvermogen, beweging,
instelling en mooie New Forest pony type. De moeder van Jup is de merrie Alicia. Zij is een sterdochter van Justice Hr.
Zij bracht al een nationaal springende merrie in België van de goedgekeurde Brp hengst Principal Dream van de
Delthoeve. Uit de moederlijn komen zeer mooie grote langgelijnde sportpony’s met veel maat! Er hebben zich uit
verschillende vertakkingen van Jup zijn moederlijn al meerdere ponies op internationaal sportniveau gemeldt. Dit alles
maakt Jup dan ook juist extra interessant voor de fokkerij. Jup heeft in zijn eerste zoon, Stopelholms Jumper gelijk al
een goedgekeurde kampioenshengst gebracht in Duitsland, die zelfs een 9 scoorde voor zijn vrijspringen en algemene
indruk.
Jup geeft veel maat, lossigheid, springvermogen en instelling mee aan zijn nakomelingen. Ze hebben daarbij ook
allemaal een fantastisch nuchter karakter!! Ware topatleten voor de toekomst met het topkenmerk van een New Forest
pony in zich. Het KINDERPONY karakter!!
Jup: Internationaal gouden springkanon op jonge leeftijd met een gouden KINDERPONY karakter!!!
Dekgeld: € 400,- (beperkt inzetbaar i.v.m. sport)

Verdi
(Veritas x Maritim I)
zwartbruin - stokmaat 1.47m 2003

Veel New Forest type en sport in één!
Verdi werd kampioen van de nieuwe jaargang van Schleswig-Holstein in 2006, met een zéér goede cijferlijst.
Vader Veritas heeft Van Gogh als vader. Deze hengst heeft uitzonderlijke goede sportpony’s gebracht. Moeder van
Veritas is Julia. Deze elite en kampioensmerrie is drievoudig hengstenmoeder en de volle zus van Marlino en Juna. Juna
is weer de moeder van Orlando. Zijn moeder is een dochter van Maritim I en beschikt over zeer veel New Forest type.
Verdi heeft een gouden karakter en is een hengst met allure. Het is een hengst met zeer goede bewegingen en veel
hengstuitstraling. Op de Hengstenbundesschau in Berlijn is hij 3e van Duitsland geworden bij de New Forest hengsten
en in een groep van 40 topsportpony hengsten als 4e geëindigd bij het vrijsspringen. Hij kreeg een 8 voor zijn galop, een
9 voor zijn techniek en een 9 voor zijn vermogen. In 2007 was hij de beste springpony in de verrichtingstest tussen de
Deutsche Reitpony’s met o.a. een 8,75 voor het vrijspringen, 8,5 voor parcoursspringen en hij scoorde zelfs
een 9,25 voor de terreinrit.
Hiermee geeft hij maar weer aan, dat hij over kwaliteit beschikt voor de sport en dat hij voor de New Forest pony
fokkerij een positieve waarde kan geven. Karakter, uitstraling en kwaliteit in één New Forest hengst.
Verdi geeft zeer veel van zijn uitstraling, galoppade en
springcapaciteiten mee aan zijn nakomelingen. Het bewijs kwam in 2011
via zijn zoon Marjon Naughty Boy. Hij werd aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek en toonde bij het vrijspringen zeer veel vermogen.
Marjon Naughty Boy springt op internationaal niveau en in duitsland zijn de
nakomelingen van Verdi ook zeer succesvol, zowel in het springen als eventing.
Verdi heeft op Z-niveau gesprongen.

Dekgeld: € 325-

Comm’s Forest Dille
(Paddington's O'malley x Arenberg's Maurits)
Donkerbruin-stokmaat 1.31m – 2008

De TOP kinderpony met de mentaliteit van een winnaar!
Comm's Forest Dille is een uitzonderlijk mooi gefokte kleine maat hengst met al zeer veel grootse prestaties in
een korte tijd.
- 4x Nederlands Kampioen in de dressuur .
-7x Regio Kampioen in de disciplines dressuur en springen.
-Winnaar Alta Beker 2016, 2017 van het Nederlands New Forest Pony Stamboek!
In Nederland was hij in 2012 verrichtingstopper van het jaar met 86 punten. De vader van Dille, Paddington's
O'malley was zelf verrichtingstopper van zijn jaargang. De top moederlijn van Dille bestaat lauter uit mooie
kleine maat top verervers zoals Arenberg's Maurits, Oleander, Oosterbroek Arthur en Broomy Slip-on en
daarnaast enkele topkwaliteit fokkende hengstenmoeders. Een bloedlijn om werkelijk van te watertanden.
Dille is zelf een ware topatleet met zijn zeer goede basisgangen, met veel elasticiteit, balans en zelfhouding.
Daarbij toegevoegd zijn uitstekende springcapaciteiten en zijn fantastische instelling om te werken maken Dille
tot een uitzonderlijke pony!! In de omgang is Dille een droompony voor kinderen en ook onder het zadel is hij
uiterst kindvriendelijk.
De eerste 3 jarige nakomelingen zijn langgelijnde pony’s met zeer veel beweging en uitstraling. Zowel in de
kleine als gecombineerd met de grote maat!
Met Comm's Forest Dille kan men met de fokkerij echt streven naar een top kwaliteit KINDERPONY!
Dekgeld: € 325,-

Bigboy Cracky
( Esse Golden Bigwig x Moorland's Crack)
Bruin – stokmaat 1.48m – 2012

Een hengst die streeft naar perfectie!
Bigboy Cracky is in oktober 2014 goedgekeurd in Zuid-Duitsland. Hij is een zeer mooi langgelijnde hengst
met veel maat, uitstraling ,zeer goede bewegingen met balans en souplesse en een zeer groot atletisch
vermogen!! Bigboy Cracky is de eerste goedgekeurde zoon van Importhengst Esse Golden Bigwig.
Bigwig was zelf verrichtingstopper van zijn jaargang met meerdere malen een 9 op zijn rapport.
Bigboy Cracky zijn moeder is de stermmerie Cracky. Zij is een dochter van de interessant gefokte hengst
Moorland's Crack met het felbegeerde Molhedens Tajo bloed ( winnaar van 6 EK-medailles!) Cracky is ook de
moeder van Camillia Crack (v. Bovenheigraaf's Camillo). Zij werd op de CMK 2014 bij de 3 jarige 3e van
Nederland en gelijk voorlopig kroon en won ook de vrijspring wedstrijd in Norg! De grootmoeder van Bigboy
Cracky is de ster, pref. , prest. Fokm. Leandra ( v. Klootwijkhoeve's Walter). Zij is ook de moeder van de
goedgekeurde New Forest hengst Orlean ( v. Orlando) en bracht meerdere internationale sportpony's.
Bigboy Cracky was Regio Kampioen L1-dressuur 2019 outdoor.
Bigboy Cracky heeft in België al zijn eerste aangewezen zoon gekregen in 2019 uit zijn eerste jaargang!
Bigboy Cracky kan maat, uitstraling en altetisch vermogen toevoegen aan de fokkerij. Bigboy Cracky beschikt
over zeer veel werkwilligheid en over een zeer fijn rustig KINDERPONY karakter.

Dekgeld: € 325,-

Dimmans Edward
( Fredriksbergs Dizney x Silverlea Buckskin)
Valk - stokmaat 1.44m - geboren 2009 - GW 0%

Interessante bloedlijn met internationaal presterende pony’s!
Dimmans Edward is een belofte voor de toekomst als het gaat om de fokkerij van het New Forest pony type in
combinatie met prestatie pony’s. Dimmans Edward kreeg in de herfst op het verrichtingsonderzoek een 10 voor
karakter!! Edward zijn moeder is de Elite merrie van 2011 in Zweden Dimmans Elmia.
Elmia bracht tot nu toe al 4 goedgekeurde zonen. Dimmans Edward, Dimmans Elton, Dimmans Emir en Dimmans
Eros. Dimmans Eros is een volle broer van Edward en sprong al internationaal en is nu zeer succesvol in de
eventingsport in Zweden.Eros zal deelnemen aan het Europees kampioenschap Eventing in 2015 in Zweden! Eros
won ook onder andere de Baltic cup in Drammen (Noorwegen).
Edward brengt nieuw fris bloed met zich mee. Zijn vader Fredriksbergs Dizney bracht ook al zeer veel goed
presterende pony’s zowel in de sport als fokkerij. Veel van zijn kinderen lopen nationaal in de spring- en
dressuursport en ook enkele internationaal. Edward heeft een mooi sterk pony type met een zeer mooie kleur. De
gehele bloedlijn is vol van pony’s, die gepresteerd hebben op keuringen en wedstrijden.
Het karakter van Edward is uiterst kindvriendelijk te noemen. In 2013 liep hij mee in de Divoza Cup finale van de
jonge dressuurpony’s bij de 4 jarigen. Edward is L2-dressuur en L-springen. De nakomelingen van Edward hebben
veel ponytype, goede bewegingen en hebben allen tot nu toe een mooie aparte kleur.
Foto: Dimmans Eros
“De pony met niet alleen de gouden kleur, maar ook het gouden draadje
voor karakter en prestatie”.
Dekgeld: € 350,-

Beekzicht’s Cas
(Orlando x Valentino)
zwartbruin - stokmaat 1.46m - geboren 2005

Beweging, maat en elegantie met veel ponytype!
Beekzicht's Cas was in Oktober 2008 reserve kampioen van Zuid-Duitsland van alle sportponyrassen. Hij kreeg zeer
goede cijfers o.a. een 9 voor de stap en een 8 voor de draf, galop en voor het vrijspringen. Het is een zeer elegante
langgelijnde hengst, met een uitzonderlijk goed karakter.
Beekzicht's Cas komt uit een zeer predikaatrijke bloedlijn.
Zijn vader Orlando geeft veel elegantie en beweging aan zijn nakomelingen mee.
De moeder van Cas, Braamhoeve Nobel is een kroon preferente dochter van Valentino.
Uit deze moederlijn komen meerdere pony's, die op keuringen al hoge ogen hebben
gegooid o.a. Beekzicht's Robina (beste 3 jarige merrie grote maat CK 2008) en de
kroonmerrie en halfzus van Cas, Beekzicht's Britney.
Halfbroer Beekzicht’s Bolero komt uit op internationaal dressuurniveau!
Beekzicht's Cas heeft tot ver in zijn bloedlijn veel predikaatrijke voorouders.
Cas kan gezien zijn nakomlingen veel maat, ponytype en beweging brengen
in de fokkerij. Hij is zeer succesvol in de dressuursport en bij meer dan
90% van zijn starts geplaatst geweest.
Beekzicht’s Cas is geklasseerd in de Z1-dressuur.

Dekgeld: € 325,-

Holthausen Elessar
(Jasper x Roy)
Donkere Valk stokmaat 1.47m 2008
Reserve Kampioen van Nederland als Dressuurtalent bij de 5 Jarige pony’s 2013!
Reserve Bundessieger New Forest Ponyhengsten 2015
Reserve Bundessieger Vriispringen Ponyhengsten 2015
Reserve Bundessieger Dressuur Ponyhengtsen 2015
Reserve Bundessieger Allround Ponyhengsten 2015
Holthausen Elessar is een zeer mooie zwarte parel, die ponytype, beweging en top springaanleg vertoont. Op zijn jonge
leeftijd heeft Elessar al veel top resultaten behaald. In 2015 werd hij in Berlijn op de Grüne Woche Reserve
Bundessieger in 4 klassen: New Forest Hengste, Vrijspringen, Dressuurhengsten en als allround ponyhengst. Hij is de
enige goedgekeurde zoon van Jasper en deze heeft als springvererver hoog gescoord. Zijn moeder is de ster preferente
merrie Holthausen Elanor Elenna en is ook de moeder van de in Frankrijk goedgekeurde hengsten Holthausen Rohan en
Holthausen Telperion. Deze zijn beide een volle broer van Elessar en hebben in Frankrijk in springcompetities voor
jonge pony’s al zeer goed gepresteerd. Elessar zijn volle zus is de kroon, Elite merrie Holthausen Nienna en is de
moeder van de goedgekeurde hengst Holthausen Frodo.
In 2013 werd Holthausen Elessar met Kristy de Roo reserve kampioen van Nederlands in de Divoza-cup voor jonge
dressuurpony’s bij de 5 jarigen en in 2014 werden ze in de finale 3e bij de 6 jarigen. In 2015 werd Elessar Gelders
Kampioen M2-dressuur indoor met Kristy de Roo. In 2016 werd hij Gelders Kampioen Z1-dressuur Outdoor met
Joanne Koch! Holthausen Elessar presteert fantastisch in de sport en is nu Z2-dressuur met een persoonlijk record van
74,5%! Ook is hij daarbij L-springen geklasseerd.
De eerste nakomelingen van Elessar laten zeer mooie sterke types zien met veel beweging, souplesse, ruimte en
atletisch vermogen. Veelal geeft hij zijn eigen donkere kleur verder!
Holthausen Elessar is een zeer mooie aanwinst voor onze New Forest pony fokkerij. Hij heeft maat, kleur, hardheid,
Ponytype en veel allround sportaanleg. Een belofte voor de toekomst!
Dekgeld: € 400,- (beperkt inzetbaar i.v.m. sport)

Mio
( Anydale Martien x Tommi)
Donkerbruin – stokmaat 1.44m – 2015

Een solide New Forest pony met veel beweging
Mio is de kampioen van de keuring in Hannover in 2018! met zijn mooie harmonieuze type en zijn zeer goede
bewegingen met veel ruimte, souplesse en afdruk is het een complete hengst voor de toekomst.
Zijn vader is de stempelhengst Anydale Martien. Anydale Martien heeft zich al ruimschoots bewezen in de
fokkerij. Veel van zijn nakomelingen zijn zeer succesvol geweest in de sport. Anydale Martien heeft in
Denemarken in zijn fokkerij carrière daar meerdere goldmedal merries en goedgekeurde hengsten geleverd.
Zelf is Anydale Martien ook succesvol geweest in de dressuursport op nationaal niveau en uit zijn bloedlijn zijn
in Nederland van Stal Anydale ook zeer veel pony’s succesvol geweest in de sport.
De moeder van Mio is de zeer mooie grootramige zwarte Elite merrie Noblesse van de hengst Tommie. Tommie
stamt af van de hengst Noordererf Chap en hij was ook de vader van ontzettend veel top sportpony’s o.a. de
legendarische hengst Shining Star Aristo.
de overgrootvader van Mio is de hengst is Moderato II. hij komt uit de moederlijn van Orlando en bracht pony’s
met zeer veel beweging en elasticiteit.
De moederlijn van Mio staat garant voor echte grote maat New Forest pony’s.
Kortom een New Forest pony waar veel oudere bloedlijnen weer direct samen komen en de huidige fokkerij
weer mee vooruit kan!
Dekgeld: € 325,-

Dimmans Electron
(Miclas Activ x Silverlea Bucksin)
schimmel-stokmaat 1.36,5m – 2011

Prestatie Dekhengst in 2019!
Dimmans Electron is een zeer interessante aanwinst voor de New Forest pony-en sportponyfokkerij.
Hij is goedgekeurd in 2016 in Nederland en werd omschreven als een mooie sterke langgelijnde New Forest
pony met sterke bewegingen. Daarbij komt ook nog zijn mooie schimmelkleur.
Electron zijn vader Miclas Activ is een legendarische springponyvererver uit Zweden. Hij heeft al meerdere
internationale springpony’s geleverd o.a. Ocean Hill Activa en Miclas Aritocrat (nr. 20 op het E.K. 2017!). Zelf
heeft Miclas Activ ook gesprongen op hoog niveau! De moeder van Electron is Dimmans Elmia. Zij is ook de
moeder van Dimmans Edward en Dimmans Eros. Dimmans Eros was zelf actief en geplaatst op het Europees
Kampioenschap eventing in 2015.
In het verrichtingsonderzoek werd Dimmans Electron geroemd om zijn springkwaliteiten met o.a. een 9 voor
het vrijspringen en zijn vriendelijke kinderpony karakter. Tijdens de gebruikerspresentatie op de CHK 2017 was
hij ook veruit de beste springpony met meerdere cijfers boven een 8 en zelfs een 9 voor het gaan tussen de
hindernissen!
Dimmans Electron is het nieuwe frisse bewezen springbloed waar men in de ponyfokkerij al jaren op zit te
wachten en nu kan iedereen daar gebruik van maken!
Dimmans Electron was met zijn amazone Maike Woestenenk Gelders Kampioen M-springen outdoor
en komt tegenwoordig al weer succesvol uit in het Z-springen.

Dekgeld: € 325,-

El Diego des Etoiles
(Emmickhoven’s Diego x Willoway good as Gold )
bruin-stokmaat 1.47,5m – 2014

De droompony van elk kind!
El Diego des Etoiles is een mooie langgelijnde hengst met een opvallend correct en sterk fundament en een heel
vriendelijk oog. El Diego beweegt met veel souplesse en ruimte en op de sprong laat hij veel afdruk, mooie
bascule, vermogen en instelling zien.
Zijn vader is niemand minder dan de internationale springpony Emmickhoven’s Diego. Veel van zijn
nakomelingen springen op nationaal of internationaal niveau. Emmickhoven’s Diego komt zelf voort uit de
bekende Nonnenbos bloedlijn, waar veel goede sportpony’s uit voortgekomen zijn.
De moeder van El Diego is de merrie Merrie du Bust. Zij behaalde zelf al enkele kampioenslinten op keuringen
en bracht al een 1.30m springpony Romeo des Roches.
In de afstamming van El Diego des Etoiles komen we verder nog topverervers uit de New Forest pony fokkerij
tegen als Willoway Good as Gold, de zeer bekende Merrie Marmelade en Merrie Musket. Uit de moederlijn
komen meerdere goedgekeurde New Forest hengsten.
El Diego des Etoiles werd 4e van Nederland in de B-dressuur outdoor en acteert momenteel al weer in de L2dressuur en B-springen op de wedstirjden.
De eerste nakomelingen van El Diego des Etoiles lijk van uitmuntende kwaliteit. Ze hebben veel uitstraling,
maat, bot en beschikken over een zeer fijn bewegingsmechanisme.
Dekgeld: € 350,- (alleen Bedrijfs K.I. i.vm. sport)

Seppelines Malenco
(Riddersholm Salem x Luciano)
Zwart-stokmaat 1.46m-2015

Nieuw springtalent met interesante bloedvoering!!
Seppelines Malenco is in Hannover goedgekeurd in het najaar van 2018 en werd daar kampioen in het
vrijspringen. Hij springt met zeer veel vermogen, zeer snelle afdruk en een bijna uitmuntende techniek.
Met zijn luxe verschijning en donkere kleur maakt het een echt compleet vaderdier.
Zijn vader is de Deense hengst Riddersholm Salem. deze hengst heeft in België al zeer veel nakomelingen
gebracht, die met kinderen zeer verdienstelijk in de sport onderweg zijn.
De moeder van Malenco is de stermerrie Waikiki en zij is ook in België al eens uitgeroepen als
kampioensmerrie. Verder gaat de moederlijn van Malenco direct terug op de topstam van de Polsbury fokkerij.
De Polsbury fokkerij is van zeer grote betekenis geweest zowel in de Nederlandse - als Internationale New
Forest pony fokkerij. Uit deze moederlijn komen onder andere de succesvolle goedgekeurde hengsten Polsbury
Popov, Polsbury Pessoa, Polsbury Pericles, Polsbury Pinoccio.
Wij zijn dan ook zeer blij met de goedkeuring van Seppelines Malenco, dat zijn deze waardevolle stam
kunnen inzetten in de fokkerij.
Seppelines Malenco zal naar verwachting gezien zijn bloedlijn, veel new forest type, atletisch vermogen en top
instelling mee kunnen geven aan zijn nakomelingen. Gezien zijn afstamming verwachten wij ook veel donkere
kleuren bij zijn nakomelingen.
Dekgeld: € 325,-

Stopelholms Jumper
( Jup x Wayland Russian Roulette)
Vos – stokmaat 1.45m – 2014

Super allrounder voor de toekomst!
Stopelholms Jumper was de sensatie van de hengstenkeuring in Noord Duitsland 2018!! Met zijn fantastische
springmanieren en instelling scoorde hij hiervoor dan ook een 9! daarnaast toonde hij keer op keer hoe geweldig
zijn rustige karakter wel niet is en daarvoor kreeg hij voor de algemene indruk als hengst ook een 9! Jumper
straalt extra veel ponytype uit met een zeer vriendelijk oog.
Stopelholms Jumper komt uit de eerste jaargang van Jup en daarmee is al een gedeelte van Jumper zijn
kwaliteiten te verklaren. De moeder van Jumper, Juna II is een dochter van de hengst Wayland Russian
Roulette. Deze Wayland Russian Roulette is de volle broer van de in Frankrijk gestationeerde internationale
springponyhengst Wayland Red Pepper. Juna II is een Staatspremie merrie in Duitsland.
De moeder van Juna II is de merrie Julia. Zij was een zeer succesvolle merrie op keuringen en bracht zeer goede
nakomelingen. Zij is ook de volle zus van de moeder van onze hengst Orlando.
Stopelholms Jumper is net onder het zadel en toont zich daarbij een ware trouwe kinderpony. Hij is zeer fijn in
de omgang en laat zich van kinderen ook zeer gemakkelijk dingen leren.
Stopelholms Jumper laat met zijn eigen kwaliteiten en die van zijn afstamming zien, dat hij van grote waarde
kan zijn voor de fokkerij in de toekomst.
Dekgeld: € 325,-

FOTO
Idyllens Ängland
(Burley Toy Soldier x Jolly Roger)
bruinroan-stokmaat 1.17m – 2015

Een groot hart in een heel klein jasje!
Idyllens Ängland is samen met zijn vader Burley Toy Soldier de kleinste goedgekeurde New Forest hengst van
de wereld op dit moment! Idyllens Ängland is heel mooi kleine maat gefokt en kan u garanderen dat u ook mooi
kleine maat blijft fokken. Hij werd afgelopen herfst goedgekeurd in Hannover en de jury was zeer lovend over
hem. Hij werd geprezen om zijn atletische vermogen in het bewegen, met ruimte, souplesse en afdruk. Ook
tijdens het springen was de jury blij verrast met Ängland zijn instelling, techniek en vermogen.
Moeder van Idyllens Ängland is de merrie Idyllens Xperia. Zij heeft ook maar een stokmaat van 1.20m en heeft
zeer verdienstelijk op keuringen meegedaan. Ze werd als 2 jarige reserve kampioen bij de jeugd in Zweden met
een gouden medaille en Xperia loopt momenteel succesvol in de basissport. De vader van Xperia is de Elite
hengst Jolly Roger. Deze hengst heeft zelfs tot internationaal niveau gelopen in de sport.
De Moeder van Xperia is de zeer succesvolle merrie Idyllens Prisma. Zij heeft een enorme erelijst achter haar
naam staan van titels behaald op keuringen en scoorde meerdere malen een 10 op type!! Ook deze pony loopt
zeer verdienstelijk met kleine kinderen in de sport. De vader van Idyllens Prisma is de Elite Hengst Sörbys
Lotus. Hij is een stempelhengst voor de Zweedse New Forest pony fokkerij en was zelf ook zeer succesvol op
keuringen en in de sport.
De gehele bloedlijn van onze kleine nieuwe geweldenaar Idyllens Ängland laat niets aan het toeval over. Hij
kan echt weer de kleine maat als „bevestigde kleine maat“ terugbrengen in de fokkerij!

Dekgeld: € 250,-

Koetsiershoeve Final Star
(Esse Golden Bigwig x Anydale Nico)
Bruin-stokmaat 1.45m – 2014

Springkanon uit betrouwbare karakterstam!
Koetsiershoeve Final Star is een sterke gebouwde hengst met veel hengst uitstraling en ongelofelijk veel macht
op de sprong. Final Star werd in de herfst van 2018 goedgekeurd in Zuid-Duitsland en daar liet hij zich als een
ware solide top atleet zien. Hij heeft de beschikking over onbegrensd vermogen en basculeerd op de sprong
van ongekende kwaliteit.
Final Star zijn vader is de import hengst Esse Golden Bigwig, die zelf ook veel vaderdier uitstraling heeft en
veel goede sportpony’s voortbrengt.
De moeder van Koetsiershoeve Final Star is de Ster, Kroon, preferent, prestatite pony, prestatie fokmerrie
Koetsiershoeve Fire Star. Deze merrie liep zelf op Z2-dressuur niveau en in het Z-springen. Fire Star heeft al
meerdere kampioenslinten op mogen halen op keuringen en komt uit een zeer betrouwbare moederstam.
De grootmoeder van Final Star is de kroon, preferente, prestatie fokmerrie Rising Star. Zij was zelf succesvol op
M-niveau in de sport en werd nationaal kampioen niet zogend op de keuring in 1993. Zij is de stammoeder van
onze New Forest pony fokkerij en zij was een dochter van de legendarische springponyvererver Shining Starr
Aristo.
Koetsiershoeve Final Star is een veelbelovende pony voor de sport en fokkerij. Met zijn prestatiegerichte
afstamming erg interessant!
Koetsiershoeve Final Star zal veel new forest pony type, atletisch vermogen en korrektheid en hardheid toe
kunnen voegen in de fokkerij.
Dekgeld: € 325,-

Knavesash Spiritual
(Applewitch Pure Magic x Sunnydale Bay Rhum)
donkerbruin roan-stokmaat 1.44m – 2013

„Back to the Roots“ met topkwaliteit!
Knavesash Spiritual is een geheel nieuwe verschijning in de internationale New forest pony fokkerij. Met zijn
imponerende voorkomen en uitstraling is het een ware eyecatcher en met zijn mooie donkere roan kleur nog des
te opvallender. Knavesash Spiritual is in de herfst in Duitsland goedgekeurd voor de dekdienst en werd gelijk
geprimeerd.
Vader van Knavesash Spiritual is de legendarische hengst Applewitch Pure Magic. Hij staat al meerdere jaren
zeer hoog op de fokkerij index in Engeland en heeft via zijn kinderen al zeer veel successen geboekt zowel op
keuringen als in de sport. Zijn best presterende nakomeling op dit moment is wel de hengst Lovelyhill Magical
Hight. Hij sprong in Frankrijk afgelopen jaar al op 7 jarige leeftijd internationaal 1.30m parcoursen.
De moeder van Knavesash Spiritual is de merrie Sunnydale Delight. Zij is nu moeder van drie goedgekeurde
zonen en naast Spiritual heeft zij zeer goed presterende zonen in Knavesash Northstar en knavesash Knight.
Knavesash Knight werd onder andere kampioen bij de New Forest pony’s onder het zadel bij de Horse of the
Year Show 2017 in Engeland.
De moederlijn van Knavesash Spiritual gaat direct terug op stempelhengsten uit jaren 1940 en 1950 als Slipper,
Knightwood Spitfire en Goodenough.
Knavesash Spiritual werd in het indoorseizoen 2017/2018 reserve kampioen van Overijssel in de B-dressuur.
Samen met Benthe Meijerink start de combinatie nu al weer succesvol L1!

Dekgeld: € 350,-

Nero van de Koetsiershoeve
(Nemax x Orlando)
Donkerbruin-stokmaat 1.47m – 2012

Elegantie, nieuwe bloedvoering en allround sporttalent!
Nero van de Koetsiershoeve is een werkelijk genetisch top talent voor de toekomst! Zijn vader Nemax is een
Duitse rijpony, die zelf zeer succesvol is tot in de Intermediaire I dressuur. Daarnaast heeft Nemax
ook zeer goed gepresteerd in het springen tot op 1.20m niveau.
Hij is vader van meer dan 20 goedgekeurde zonen en hij is hard op weg als stempelhengst in de huidige Duitse
rijpony fokkerij. Uit zijn stam komen meerdere topsportpony’s en met zijn bloedlijn komen er nieuwe arabische
bloedlijnen beschikbaar voor de fokkerij.
De moeder van Nero is de Keurmerrie Bodine. Bodine was in 2011 en 2012 Kampioen op de regionale keuring
in Raalte en ze behaalde voor haar Abop in 2015 maar liefst 80,5 punt!! De vader van Bodine is de meervoudig
kampioenshengst Orlando. Hij was zelf zeer succesvol in de dressuursport tot op ZZ-Licht niveau. De
grootmoeder van Nero is de stermerrie Bo en zij stamt af van de topvererver King Kadanz. King Kadanz heeft
zeer veel top springpony’s voorgebracht en heeft veel betekend voor de NRPS ponyfokkerij. De gehele
bloedlijn van Nero van de Koetsiershoeve bestaat uit prestatiegenen voor zowel de dressuur als het springen!
Nero van de Koetsiershoeve is in 2017 geslaagd voor het verrichtingsonderzoek bij het NRPS stamboek. Hij
werd omschreven als een hengst met zeer veel uistraling, bewegend met veel zelfhouding, veel souplesse en
veel balans. Zowel voor de dressuur- als de springrichting lijkt hij zeer interessant gezien zijn eigen
verrichtingen!

Dekgeld: € 375,-

Goldfinger van de Koetsiershoeve
(Good Looking x Orlando)
Vos-stokmaat 1.46m – 2014

Alle internationale dressuurponygenen in deze pony!
Goldfinger van de Koetsiershoeve is in 2018 goedgekeurd bij het NRPS stamboek. Deze mooie gouden vos
beschikt over zeer veel talent om in de dressuursport ver te kunnen komen. Goldfinger beschikt over zeer
goede basisgangen, die zeer veel ruimte balans en souplesse tonen. Daarbij toegevoegd laat Goldfinger zich ook
zeer fijn werken en deze goede werkinstelling maakt hem een zeer fijne ponyhengst voor de toekomst. Naast
zijn talent voor de dressuur heeft Goldfinger ook zeer veel oog voor het springen. Hij toont hierbij veel
vermogen, veel lossigheid en een fijne instelling.
Goldfinger komt uit onze eigen fokkerij van Stal Koetsiershoeve. Zijn vader is de Duitse rijponyhengst Good
Looking. Deze hengst loopt zelf op FEI-niveau in de dressuur en heeft het felbegeerde dressuurbloed Dornik B
in zijn afstamming.
De moeder van Goldfinger is de merrie Koetsiershoeve Bring me the money. Deze merrie is een sterdochter van
de hengst Orlando en Bring me the money voldoet nu op haar eerste 2 goedgekeurde zonen al gelijk aan het
predikaat Preferent. Bring me the money is de volle zus van de NRPS kampioensmerrie Bodine. Zij is weer de
moeder van Nero van de Koetsiershoeve.
Goldfinger van de Koetsiershoeve heeft een fantastisch verrichtingsonderzoek afgelegd afgelopen winter
lijkt zeer veel aanleg te hebben voor de dressuurrichting en springt met zeer veel instelling en plezier!
Dekgeld: € 375,-

OPEN DAG
TAG DER OFFENE TÜR - OPEN DAY

28-04-2019

DEKVOORWAARDEN:
Dekgelden zijn excl. BTW, stamboekafdrachten en dierenartskosten.
De hengsten dekken alleen op het bedrijf via KI.
Merries worden door een gespecialiseerde dierenarts voor gynaecologie paard onderzocht.
Bij guste merrie het opvolgende jaar 50% reductie op een dekking.
Betreden en Stalling bij Stal Koetsiershoeve is op eigen risico.
Stalling merrie zonder veulen  3,50 per dag.
Merrie met veulen  5,00 per dag.
Na het dekken dienen de merries binnen 2 dagen opgehaald te worden.
Hierna worden anders  15,- per dag in rekening gebracht.
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Stal Koetsiershoeve
Middendijk 55
7397ND
Nijbroek
The Netherlands

Tel.:
Mob.:
Email:
Web:

0031 (0) 571 291181
0031 (0) 6 23298800
info@stal-koetsiershoeve.nl
www.stal-koetsiershoeve.nl
www.facebook.com/stal.koetsiershoeve
www.youtube.com/user/koetsiershoeve/videos

