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De eerste editie van de Future Sport Horse Sales 
komt eraan. We hebben een collectie voor u samen-
gesteld met talenvolle springpaarden in de leeftijd 
van vier tot en met zeven jaar. We hebben paarden 
uit goede merrielijnen, als Audi’s Jikke en Parmala 
Douche, in combinatie met bewezen hengsten. Ook 
op sportief gebied hebben de paarden zich al goed 
laten zien. Zo waren er mooie klasseringen in de 
jonge paarden rubrieken en hebben sommige paar-
den al enkele internationale wedstrijden gelopen. 
 
Kwaliteit staat bij onze stal voorop. We kennen de 
veiling paarden van top tot teen aangezien we ze 
zelf gefokt hebben of op eerdere leeftijd gescout 
hebben. We zijn de afgelopen tijd bezig geweest om 
de paarden een goede opleiding te geven en in onze 
ogen zijn deze paarden ‘de toekomst’

Op onze website kunt u alle video’s bekijken. Mocht 
u nog meer willen zien of heeft u vragen dan staan 
wij klaar om u te helpen. Uiteraard bent u van harte 
welkom om de paarden van uw keuze te proberen. 

Met sportieve groet, 

Eric jr. van der Vleuten

The first edition of the Future Sport Horse Sales is 
just around the corner. Specially for you, we selected 
a collection of talented jumping horses between age 
four and age seven. We have horses from excellent 
dam lines, including Audi’s Jikke and Parmala Douche, 
combined with proven sires. The horses have shown 
good performance in the sports arenas too. The 
horses achieved excellent placements in the young 
horse jumper classes, and some horses have already 
participated in some international events.  

Our stable is committed to quality. We know the 
horses to be auctioned from top to toe as we either 
bred them personally or scouted them at a very 
young age. In the past period, we have spent exten-
sive time and effort on training these horses and in 
our eyes, these horses are ‘the future’.

You can watch all videos on our website. If you 
would like to see more, or if you have any questions, 
we are happy to assist you. Naturally, you are more 
than welcome to try out the horses of your choice. 

With sportsmanship, 

Eric Jr van der Vleuten

Voorwoord / Foreword
Eric jr. van der Vleuten
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Locatie

Manege Heijligers
Prins Willem-Alexander Manege
Reeweg 3
5721 PD Asten

Dichtstbijzijnde Hotel

Best Western Hotel Nobis Asten
Nobisweg 1
5721 VA Asten (snelweg Eindhoven-Venlo afslag 36)
Tel: (0)493 - 68 13 00
E-mail: welcome@nobis.nl

Dichtstbijzijnde Luchthaven

Airport Eindhoven
Luchthavenweg 25
5657 EA Eindhoven

Airport Dusseldorf:
Flughafen Düsseldorf GmbH
Flughafenstraße 120
D - 40474 Düsseldorf

Location

Manege Heijligers
Prins Willem-Alexander Manege
Reeweg 3
5721 PD Asten

Nearest Hotel

Best Western Hotel Nobis Asten
Nobisweg 1
5721 VA Asten (highway Eindhoven-Venlo exit 36)
Tel: 0031 (0)493 - 68 13 00
E-mail: welcome@nobis.nl

Nearest Airport

Airport Eindhoven
Luchthavenweg 25
5657 EA Eindhoven

Airport Dusseldorf:
Flughafen Düsseldorf GmbH
Flughafenstraße 120
D - 40474 Düsseldorf
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Haydn Vader Vader van Moeder
Gelding | 2012 Zambesi TN Kojak Burggraaf

Valuas v/d Horst Z Vader Vader van Moeder
Gelding | 2012 Verdi Cassini II Indoctro

Chica du Buisson Z Vader Vader van Moeder
Mare | 2012 Calvaro Z Mr Blue Ksarset Z

El Wikke Vader Vader van Moeder
Mare | 2012 Eldorado v/d zeshoek Quick star Cantus

Caleandro D’hotot Z Vader Vader van Moeder
Gelding | 2012 Caleandro Roven Narcos 11

Hoover Vader Vader van Moeder
Gelding | 2012 Verdi Palm S Mr. Blue

High five Vader Vader van Moeder
Mare | 2012 Berlin Favorits Voltaire

Nebraska de Muze Z Vader Vader van Moeder
Mare | 2012 Nabab de Reve Quick star Cantus

Largas VDZ Vader Vader van Moeder
Gelding | 2011 Vargas de Sante-Hermelle Lemmod Catango Z

Gikke Vader Vader van Moeder
Mare | 2011 Eldorado  v/d zeshoek Oklund Quick star
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Haydn Vader Vader van Moeder
Gelding | 2012 Zambesi TN Kojak Burggraaf

Grandonellie Vader Vader van Moeder
Gelding | 2011 LondonTimes Zeoliet Palfrenier

Valuas v/d Horst Z Vader Vader van Moeder
Gelding | 2012 Verdi Cassini II Indoctro

Ledarco de Septon Vader Vader van Moeder
Stallion | 2011 Darco Chin Chin Concorde

Chica du Buisson Z Vader Vader van Moeder
Mare | 2012 Calvaro Z Mr Blue Ksarset Z

G-Star Vader Vader van Moeder
Gelding | 2011 Spartacus  Verdi Heartbreaker 

El Wikke Vader Vader van Moeder
Mare | 2012 Eldorado v/d zeshoek Quick star Cantus

Galowina Vader Vader van Moeder
Mare | 2011  Zagreb Nassau Amethist 

Greenday Vader Vader van Moeder
Gelding | 2011 Eldorado v.d. Zeshoek Balou du Rouet Z Zeus

Sex Appeal 111 Z Vader Vader van Moeder
Gelding | 2011 Spartacus Heartbreaker Alme Z

Fabio Vader Vader van Moeder
Gelding | 2010 Calvaro Z Verdi Concorde

Farmgraaf Vader Vader van Moeder
Stallion | 2010 Verdi Heartbreaker Landgraf 1

Fenneh Vader Vader van Moeder
Mare | 2010 Verdi Calido 1 Athlet Z

Cadouch Z Vader Vader van Moeder
Stallion | 2009 Calvaro Z Nelson Z Palm S



Eric jr van der Vleuten

Onder begeleiding van zijn vader 
ontwikkelt Eric jr. van der Vleuten 
zijn talent als springruiter. Op 
de Sunshine Tour en op CSI 
Eindhoven boekte de jongste telg 
van Stal van der Vleuten dit jaar de 
nodige successen.

Terwijl bij Stal Van der Vleuten broer 
Maikel alle kaarten op de topsport zet, 
verdeelt Eric jr. zijn aandacht over springs-
port, evenementenorganisatie en handel. Opgeleid 
aan de Nederlandse Hippische Beroepsopleiding in 
Deurne richt Van der Vleuten jr. zich op de profes-
sionele en veelal internationale markt van talentvolle 
springpaarden. Jong talent scouten, goed opleiden en 
dan de klant blij maken met een passend paard, dat 
ziet Eric jr. als grote uitdaging.

Met ondersteuning van de ervaren Kees van den 
Oetelaar en van zijn vader, trekt Eric jr. de kar bij de 
Future Sport Horse Sales. Met deze veiling van ge-
talenteerde toekomstpaarden wil Eric jr. laten zien 
waar Stal van der Vleuten voor staat: kwaliteit voor 
de lange termijn.

Kees van de Oetelaar

Kees van den Oetelaar is één van 
Nederlands succesvolste scouts 
en eigenaren van springpaarden. 
Hij ontdekte vroegtijdig het ta-
lent van cracks als Jikke, Cedric, 
In Style en Hickstead. Zijn top-
hengst VDL Groep Verdi is al 
jarenlang een steunpilaar van het 
gouden Nederlandse springteam. De 
door hem ontdekte Fernando is onder 
Johnny Pals één van de grote beloften van 
de Nederlandse springsport.

Als (mede-)eigenaar van dekhengsten als Concorde, 
Verdi, Marius Claudius en Eldorado van de Zeshoek 
leverde Van den Oetelaar een belangrijke bijdrage aan 
de ontwikkeling van het hedendaagse springpaard.

Eric Jr van der Vleuten

Eric Jr van der Vleuten developed 
his talent as a show-jumping rider 
under his father’s guidance. The 
youngest sibling of Van der Vleuten 
Stable booked the necessary suc-
cesses at this year’s Sunshine Tour 
and CSI Eindhoven.

Whereas brother Maikel focuses fully 
on top sports in Van der Vleuten Stable, 

Eric Jr divides his attention between show-
jumping, organising events and trade. Trained at the 

Dutch Equestrian Vocational Academy in Deurne, Van 
der Vleuten Jr focuses on the professional and mostly 
international market of talented show-jumping hor-
ses. Scouting young talents, excellent training and ma-
king the customer happy with a suitable horse - that 
is what Eric Jr sees as a major challenge.

Supported by his father and the experienced Kees 
van den Oetelaar, Eric Jr is in charge of Future Sport 
Horse Sales. With this auction of talented horses of 
the future, Eric Jr aims to present Van der Vleuten 
Stable’s core values: long-term quality.
 

Kees van de Oetelaar

Kees van den Oetelaar is one of the 
Netherlands’ most successful show-
jumper scouts and owners. He has 
early discoveries of world-class 
talents to his name, such as Jikke, 
Cedric, In Style and Hickstead. His 
top stallion, VDL Groep Verdi, has 

been a pillar in the golden Dutch 
show-jumping team for many years. 

He discovered Fernando, one of the 
great promises in Dutch show-jumping with 

rider Johny Pals.

As the co-owner of stallions such as Concorde, Verdi, 
Marius Claudius and Eldorado van de Zeshoek, Van 
den Oetelaar made a major contribution to the de-
velopment of today’s show-jumpers.
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Kees van den Oetelaar heeft zijn onderneming op-
gebouwd in de sportpaardenhandel. Daarnaast staat 
het professionele leven van Van den Oetelaar in het 
teken van de passie voor fokkerij. De hengsten die 
hij al zijn hele leven in bezit heeft stonden eerst bij 
andere hengstenhouders ter dekking, maar sinds zijn 
dochter Lotte in het bedrijf is gekomen, zijn veel 
‘Oetelaar-hengsten’ via het eigen bedrijf in Schijndel 
beschikbaar voor de fokkerij.

Eric van der Vleuten

Het natuurtalent van Eric van der 
Vleuten kwam al op jonge leeftijd 
bij Manege Heijligers in Asten 
aan het daglicht. Als 17-jarige 
nam hij met Kojack H al deel aan 
de Wereldbekerkwalificatie in 
Antwerpen. Collega’s die een po-
sitieve invloed hadden op de ont-
wikkeling van Eric van der Vleuten als 
topruiter waren André Heijligers, Piet 
Raijmakers en Henk Nooren.

De lijst paarden waarmee Van der Vleuten op 
hoog niveau succesvol was is lang. Hij won prijzen 
met Expo Graphic, Diejasper T en Jikke, nam aan 
Wereldbekerfinales deel met Vink Especiale en ging 
met Vink Flower en Expo Matchline naar de wereld-
kampioenschappen. Met VDL Groep Tomboy won 
Van der Vleuten de Wereldbekerkwalificatie van 
London-Olympia en met Utscha SFN werd hij derde 
in Assen en tweede in Amsterdam.

Lang is de lijst toppaarden die Eric van der Vleuten 
al op jonge leeftijd signaleerde Behalve talentscout 
en coach van zijn zoons Maikel en Eric jr. is Van 
der Vleuten ook de bondstrainer van de Spaanse 
federatie.

Kees van den Oetelaar built up his business in the 
sports horses trade. Furthermore, Van den Oetelaar’s 
professional life revolves around his passion for bree-
ding horses. He has owned stallions all his life. Initially 
they were managed by other stallion stables. Since his 
daughter Lotte joined the company, many ‘Oetelaar 
stallions’ are available for breeding via their own com-
pany in Schijndel.
 

Eric van der Vleuten

Eric van der Vleuten’s natural talent 
became apparent at a young age, 
at Heijligers riding stables in Asten. 
He participated in the World 
Cup Qualifications in Antwerp on 
Kojack H. Fellow horsemen such 
as André Heijligers, Piet Raijmakers 

and Henk Nooren all had a positive 
influence on Eric van der Vleuten in 

his development towards becoming a 
top rider.

The list of horses Van der Vleuten rode to success 
at a high level is quite long. He won prizes with 
Expo Graphic, Diejasper T and Jikke, participated in 
the World Cup finals with Vink Especiale and took 
Vink Flower and Expo Matchline to the World 
Championships. On VDL Groep Tomboy, Van der 
Vleuten won the London-Olympia World Cup qua-
lifier and he won third place and second place with 
Utscha SFN in Assen and Amsterdam respectively.

The list of top horses that Eric van der Vleuten de-
tected at a young age is long. Van der Vleuten serves 
as the talent scout and coach of his sons Maikel and 
Eric Jr, and is also the official trainer of the Spanish 
Federation.
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De vierjarige Haydn is een nakomeling van de 
sterk fokkende Zambesi TN. Deze zoon van de 
legendarische Heartbreaker is zelf op interna-
tionaal niveau geklasseerd en zijn nafok springt 
de laatste jaren in het oog op diverse wedstrij-
den en KWPN-keuringen. Haydn is een typische 
zoon van Zambesi en de moederlijn van deze 
vos maakt het verhaal nog interessanter. De di-
recte lijn zit vol predicaten en de met het oog 
op de sport belangrijkste vinden we vooraan in 
Haydn’s pedigree. Zo hebben moeder Unikaat 
en grootmoeder Piekaat, beide elitemerrie, het 
sportpredicaat vanwege hun sterke prestaties in 
de springring. Kojak-dochter Unikaat is tevens 
een volle zus van de AES-hengst Volant, maar 
kennen we op de eerste plaats als moeder van 
Duplikaat (v. Eurocommerce Toulouse). Deze 
patente halfzus van Haydn werd in 2013 voor 
€360.000,- als veilingtopper afgeslagen op de 
DSHS-sportpaardenveiling.  

The four-year-old Haydn is a descendant of the 
strong breeding Zambesi TN. This son of the le-
gendary Heartbreaker competes internationally 
and in recent years his offspring giving eye-cat-
ching performances at various competitions and 
at KWPN inspections. Haydn is a typical son of 
Zambesi and the dam line of this chestnut makes 
this story even more interesting. The direct line is 
packed with predicates and in line with the sport 
the most relevant name is in the first generation 
of Haydn’s pedigree. His dam Unikaat and grand 
dam Piekaat are both ‘Elite’ mare and both have 
the predicate ‘Sport’ for their strong performance 
in show jumping. Kojak-daughter Unikaat is also a 
full sister of the AES stallion Volant, but in the first 
place we know her as the mother of Duplikaat (s. 
Eurocommerce Toulouse),  Haydn’s half-sister. In 
2013 this fine mare was sold as the most expen-
sive horse of the Dutch Sport Horse Auction at 
€360.000, -. 

Haydn
Zambesi x Kojak x Burggraaf
2012 | Gelding 
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Zambesi TN

Burggraaf

Kojak

Zambesi x Kojak x Burggraaf

Unikaat

Heartbreaker

Nimmerdor

Pit I

Calvaro Z

Bacarole

Rabea

Alanda

Dukaat

Piekaat

Calanda Z



De donkerbruine Valuas van de Horst verenigt 
diverse stempelhengsten en een beroemde mer-
rielijn in zich. De prestaties van vader VDL Groep 
Verdi TN N.O.P. spreken met Maikel van der 
Vleuten al jaren tot de verbeelding. Dit dankzij de 
instelling, intelligentie en hardheid van de KWPN-
keurhengst, essentiële eigenschappen die hij door-
geeft aan zijn kinderen. Valuas’ moeder Cacina Z 
is een dochter van Cassini II. Net als volle broer 
Cassini I heeft deze Holsteinse vererver een on-
gekend aantal nakomelingen voor het internatio-
nale werk geleverd. Vanuit Cacina komen we uit 
bij grootmoeder Picarla (Indoctro x Nimmerdor). 
Haar naam verraadt dat we hier te maken hebben 
met de Karla-stam, een van de meest invloedrijke 
merrielijnen uit de Nederlandse fokkerij, met 
wereldhengst Mr. Blue als mooiste visitekaartje. 
Picarla mag ook een waardige vertegenwoordiger 
van de Karla-stam genoemd worden. De merrie 
behaalde zelf het belangrijke sportpredicaat, be-
wees zich al in de fokkerij en heeft in Orlando 
(sportnaam Online) een volle broer die op 1.60m 
niveau geklasseerd is.

The dark bay Valuas van de Horst unites several 
important sires and a famous mare line. The ac-
complishments his father VDL Groep Verdi TN 
N.O.P. achieved with Maikel van der Vleuten in the 
saddle have been speaking to the imagination for 
years. This thanks to the attitude, intelligence and 
toughness of the KWPN ‘Keur’ stallion, essential 
qualities that he passes on to his offspring. Valuas’ 
mother Cacina Z is a daughter of Cassini II. Like 
full brother Cassini I this Holsteiner sired an un-
precedented number of offspring for the inter-
national sport. From Cacina we get to grandmo-
ther Picarla (Indoctro x Nimmerdor). Her name 
reveals that we are dealing with the Karla-line, 
one of the most influential mare lines in Dutch 
breeding, with the fantastic stallion Mr. Blue as a 
showpiece. Picarla is also a worthy representative 
of the Karla-line. The mare holds the important 
‘Sport’ predicate and already proved herself in 
breeding. Orlando (sport name Online) is a full 
brother, who is ranked at 1.60m level.

Valuas van de Horst Z
Verdi x Cassini II x Indoctro
2012 | Gelding 
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Verdi

Indoctro

Cassini II

Verdi x Cassini II x Indoctro

Cacina Z

Quidam de Revel

Jalisco B

Capitol I

Landgraf I

Dirka

Wisma

Renaissance

Tykarla

Pikarla

Clarissa



Het toekomstpotentieel van de vierjarige Chica 
du Buisson Z spreekt bijna voor zich. De basis 
hiervan vormt de uitgebalanceerde afstamming 
van deze vosmerrie, die rijkelijk is voorzien van 
topsportgenen. Te beginnen bij vader Calvaro Z. 
De Holsteinse hoogvlieger bracht Jos Lansink en 
de Britse gebroeders John en Michael Whitaker 
tot grootse prestaties op het hoogste niveau en 
trok deze lijn door in de fokkerij. Chica’s moeder 
My Lady du Buisson is een dochter van de le-
gendarische Mr. Blue. De invloed van deze schim-
melhengst op de internationale springsport is 
ongekend. Nakomelingen als Zirocco Blue, Plot 
Blue, Sapphire B en Parmala Douche vormen 
nog maar een kleine opsomming. Ook My Lady 
du Buisson’s volle broers Rubicon en Renoir du 
Buisson schopten het tot internationaal niveau 
en hetzelfde geldt voor haar halfbroers Kodarco 
en Quint Haras (beide v. Darco). Allen zijn nako-
melingen van de bekende volbloedmerrie Felicia 
van Ruiselede, die naast prestatiegenen dus ook 
een flinke scheut volbloed inbrengt bij Chica du 
Buisson Z. 

The future potential of the four-year-old Chica 
du Buisson Z almost speaks for itself. The foun-
dation of this is the well-balanced ancestry of this 
chestnut mare, which is packed with elite genes. 
This star ts with her sire Calvaro Z. The Holstein 
high-flyer brought Jos Lansink and the British bro-
thers John and Michael Whitaker to great achie-
vements at the highest level and continued this 
in breeding. Chica’s mother My Lady du Buisson 
is a daughter of the legendary Mr. Blue. The in-
fluence of this grey stallion on the international 
show jumping scene is unprecedented. Offspring 
such as Zirocco Blue, Plot Blue, Sapphire B and 
Parmala Douche are just a few of them. Also 
My Lady du Buisson’s full brothers Rubicon and 
Renoir du Buisson made it to international level 
and the same goes for her half-brothers Kodarco 
and Quint Haras (both by Darco). All are descen-
dants of the famous thoroughbred mare Felicia 
van Ruiselede, who does not just brings perfor-
mance genes to the pedigree of Chica du Buisson 
Z, but also quite a bit of thoroughbred.

Chica du Buisson Z
Calvaro Z x Mr. Blue x Ksarset Z xx
2012 | Mare 
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Calvaro Z

Ksarset Z xx

Mr. Blue

Calvaro Z x Mr. Blue x Ksarset Z xx

My Lady du Buisson

Caletto I

Cor de la Bryere

Couperus

Capitol I

Deka

Acarla

Felicitas

Abigail

Felicia van Ruiselede

Rixa



El Wikke voldoet zonder discussie aan de hoge 
standaard die we in de moderne springsport 
hanteren. De AES-merrie liet dit jaar al zien uit 
het juiste springhout gesneden te zijn. Met een 
hoge beoordeling voor het springen wist ze onder 
meer tweede te worden bij de vierjarigen in Asten. 
Haar vader en topverever in de dop Eldorado van 
de Zeshoek bracht macht en vermogen in en 
moedersvader Quick Star zorgde voor een flinke 
scheut vlugheid en instelling. De genetische basis 
van El Wikke vormt haar beroemde moederlijn. 
Moeder Wikke is een volle zus van de internatio-
naal succesvolle KWPN-hengst Vleut en een drie-
kwart zus van de zo jammerlijk vroeg gestorven 
oud-KWPN hengstenkeuringskampioen Genius 
(v. Baloubet du Rouet). Via grootmoeder Nicce (v. 
Cantus) komen we uit op de beroemde merrie 
Audi’s Jikke. Samen met Eric van der Vleuten was 
deze Concorde-dochter een meer dan waardige 
vertegenwoordiger van de Nederlandse springs-
port aan het begin van deze eeuw. 

Without any discussion El Wikke meets the high 
standards we adhere to in modern show jumping. 
This year this AES-mare already showed she’s a 
chip off the old jumping block. With high marks 
for jumping she became second in the class for 
four-year-olds in Asten. Her father and budding 
top sire Eldorado van de Zeshoek brought po-
wer and ability and dam sire Quick Star ensured 
a large dash of agility and attitude. The genetic 
foundation of El Wikke is her famous dam line. El 
Wikke’s dam is a full sister of the internationally 
successful KWPN stallion Vleut and a three-quar-
ter sister to the late winner of the KWPN jum-
per stallion championship Genius (s. Baloubet du 
Rouet) who tragically died way too early. Through 
grandmother Nicce (s.Cantus) we find the fa-
mous mare Audi’s Jikke. With Eric van der Vleuten 
in the saddle the Concorde-daughter was a very 
worthy representative of Dutch show jumping at 
the beginning of this century.

El Wikke
Eldorado van de Zeshoek x Quick Star x Cantus
2012 | Mare
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Eldorado v.d. Zeshoek

Cantus

Quick Star

Eldorado van de Zeshoek x Quick Star x Cantus

Wikke

Clinton

Corrado I

Galoubet A

Toulon

Urte

Stella

Ramourai

Jikke

Nicce

Bijou Orai



Een uitgekiende mix van het beste Holsteinse en 
Franse bloed met een in de springsport bewe-
zen volbloed. Dat is in een notendop Caleandro 
d’Hotot Z. De vierjarige ruin, die onder het zadel 
macht en souplesse toont, verwijst met zijn naam 
allereerst naar zijn vader. Deze Caleandro liep 
zelf op licht internationaal niveau en is een typi-
sche Holsteinse krachtpatser. Macht en vermogen 
komen van zijn legendarische vader Cassini I en 
vanuit zijn bekende moederlijn. Deze Holsteiner 
stam 776 bracht naast wereldvererver Ramiro Z 
ook hengsten als Acorado I, Lordanos en Lucky 
Boy. Na Caleandro komen we Roven xx tegen in 
de vaderlijn. Deze hengst behoort tot de spaar-
zame volbloedhengsten met bewezen prestaties 
in de internationale springsport en zorgt ervoor 
dat Caleandro d’Hotot Z meer dan gemiddeld 
hoog in het bloed staat. Grootmoeder Hautesse 
d’Hotot brengt vervolgens nog het Franse top-
bloed van Narcos II in. Deze hengst liep zelf suc-
cesvol op het hoogste niveau en is onder meer 
vader van Tangelo van de Zuuthoeve.

A sophisticated mix of the best Holstein and 
French blood with a proven show jumping tho-
roughbred. That in a nutshell is Caleandro d’Hotot 
Z. The four-year-old gelding, showing power and 
flexibility under the saddle, refers to his father 
with the first part of his name. This Caleandro 
competed at international level and is a typical 
Holsteiner powerhouse. Power and jumping abili-
ty come from his legendary sire Cassini I and from 
his famous dam line. This Holsteiner line 776 pro-
duced world famous sire Ramiro Z, but also sires 
Acorado I, Lordanos and Lucky Boy. Caleandro’s 
sire is none other than Roven. This stallion is one 
of the few thoroughbred stallions with proven 
performance in international show jumping and 
gives Caleandro d’Hotot Z more thoroughbred 
blood than the average proportion. Grand dam 
Hautesse d’Hotot brings the French top blood of 
Narcos II. This stallion himself was successful at 
the highest level and is the sire of Tangelo van de 
Zuuthoeve.

Caleandro d’Hotot Z 
Caleandro x Roven xx x Narcos II 
2012 | Gelding 
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Bewezen sportbloed in vader- en moederlijn. Dat 
is waar we naar op zoek zijn in de hedendaagse 
springsport. Hoover voldoet geheel aan dit plaatje. 
Zijn vader VDL Groep Verdi TN N.O.P. behoeft 
bijna geen toelichting meer. Geen enkel spring-
paard nam de afgelopen jaren aan zoveel kampi-
oenschappen deel en nam ook nog eens zoveel 
eremetaal, bestaande uit twee gouden en een zil-
veren medaille, mee naar huis. Waar Verdi het he-
dendaagse toppaard van Maikel van der Vleuten is, 
was VDL Groep Parmala Douche dit in het begin 
van diens carrière. Met Maikel won de Mr. Blue-
dochter diverse Grote Prijzen, waaronder die van 
Amsterdam, Zuidlaren en Valkenswaard. Bij Hoover 
komen we deze excellente sportmerrie al vlug te-
gen in de directe moederlijn, als zijnde zijn groot-
moeder. Ook Hoover’s moeder Unique kon een 
potje breken in de springpiste. Deze dochter van 
de hengst Palm S (v. Voltaire) liep, vanzelfsprekend 
onder Maikel van der Vleuten, op 1.45m-niveau in 
de sport.

Proven bloodlines sport on both father’s and 
mother’s side. That is what we are looking for in 
today’s jumping sport. Hoover fully complies with 
this picture. His father VDL Groep Verdi TN N.O.P. 
almost doesn’t require any more explanation. In 
recent years no other jumping horse participa-
ted in as many championships and took home 
so many medals, being two gold and one silver. 
Where Verdi is Maikel van der Vleuten’s current 
top horse, VDL Groep Parmala Douche was the 
Horse that jump-star ted his early career. With 
Maikel the Mr. Blue-daughter won several Grand 
Prix, including the ones of Amsterdam, Zuidlaren 
and Valkenswaard. In Hoover’s case we find this 
excellent mare early in the dam line, being she is 
his grand dam. Even Hoover’s dam Unique pro-
ved her worth the jumping arena. This daughter 
of the stallion Palm S (s.Voltaire) was successful 
at 1.45 m. level, with none other than Maikel van 
der Vleuten.

Hoover
Verdi x Palm S x Mr. Blue
2012 | Gelding 
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Mr. Blue

Palm S
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De nieuwe eigenaar van deze vierjarige schim-
melmerrie kan alvast een ‘high five’ uitdelen. 
Elitemerrie High Five laat potentie onder het 
zadel zien en beschikt over een prachtpedigree. 
Vader Berlin sprong onder Gerco Schröder gou-
den medailles op kampioenschappen bijeen en 
bevestigt in de fokkerij meer en meer zijn faam, 
mede dankzij nakomelingen als Zerlin, Ace en 
Zilverstar T. Vooral met scherpe bloedmerries 
vormt de krachtige Cassini I-zoon een goede 
combinatie. Dit heeft ook prima uitgepakt in com-
binatie met High Five’s moeder Anoniem. Deze 
elitemerrie is een dochter van Favoritas xx, de 
fanatieke volbloedhengst die zelf succesvol pres-
teerde in de internationale springsport. Moeder 
Anoniem liep op haar beurt op ZZ-niveau en is 
een dochter van U-Lala (v. Voltaire), eveneens een 
elitemerrie. Bij U-Lala en haar volle zussen bewijst 
stempelhengst Voltaire zijn reputatie als een mer-
riemaker. Tot hun directe nafok behoren de tot op 
hoog internationaal niveau geklasseerde Nashville, 
Jordan II, Air Travel, Chiquina LS en Rumorosa. 

The new owner of this four-year-old grey mare can 
already star t handing out some ‘high fives’. ‘Elite’ 
mare High Five shows potential under saddle and 
has a wonderful pedigree. Sire Berlin won gold 
medals at championships with Gerco Schröder 
and establishes his name in breeding continuously, 
thanks to successful offspring such as Zerlin, Ace 
and Zilverstar T. Especially with mares that have 
a lot of blood the powerful Cassini I son proves 
a good combination. This paring also worked out 
very well with High Five’s mother Anoniem. This 
‘Elite’ mare is a daughter of Favoritas xx, the fana-
tic thoroughbred stallion who performed success-
fully in the international jumping sport. Mother 
Anoniem performed at ZZ level and is a daughter 
of U-Lala (s.Voltaire) and is also an ‘Elite’ mare. 
In case of U-Lala and her full sisters progenitor 
Voltaire proves his reputation as ‘maker of mares’. 
Amongst their offspring are several international 
jumping horses such as Nashville, Jordan II, Air 
Travel, Chiquina LS and Rumorosa.

High Five
Berlin x Favoritas xx x Voltaire 
2012 | Mare 
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Een bloedlijn om van te watertanden, met hoge 
verwachtingen voor sport en/of fokkerij. Dat kun-
nen we onomwonden stellen over dit bijzondere 
fokproduct van Joris De Brabander. De vierjarige 
Nebraska de Muze Z heeft in Nabab de Rêve 
een ware topverever als vader. Met zonen als 
Glock’s London en Vigo d’Arsouilles en dochters 
als Valentina van ’t Heike en Walnut Muze heeft 
Quidam de Revel-zoon Nabab voor een ongeken-
de nalatenschap gezorgd. Voor Nebraska de Muze 
komt hier nog een van de beste Nederlandse 
moederlijnen bij. De naam van haar moeder doet 
een belletje rinkelen. De nu dertienjarige Wikke 
(v. Quick Star) liep zelf op jonge leeftijd op licht 
internationaal niveau en combineerde dit met 
de fokkerij. Wikke’s volle broer is de op 1.60m-
niveau geklasseerde, KWPN-goedgekeurde Vleut, 
in de sport ook bekend als Guccio (Edwina Tops-
Alexander). Iets verderop in Nebraska’s pedigree 
komen we daarmee uit bij Audi’s Jikke. De patente 
Concorde-merrie was jarenlang het paradepaard 
van Eric van der Vleuten.

An exquisite bloodline with predisposition for 
sport and/or breeding. We can state this with-
out exaggeration about this special product of 
Joris De Brabander’s breeding. The four-year-old 
Nebraska de Muze Z has a true top sire in Nabab 
de Rêve. With sons such as Glock’s London and 
Vigo d’Arsouilles and daughters such as Valentina 
van ‘t Heike and Walnut de Muze the son of 
Quidam de Revel has produced an unparalleled 
legacy. In the case of Nebraska de Muze one of 
the best Dutch dam lines is added. Her mother’s 
name is very familiar. This now thir teen-year-old 
Wikke (s. Quick Star) performed at international 
level at a young age in combination with breeding. 
Wikke’s full brother is the KWPN-approved stal-
lion Vleut, who himself is a 1.60 m. level jumper, 
also known as Guccio (Edwina Tops-Alexander). 
Just a bit fur ther down Nebraska’s pedigree we 
find Audi’s Jikke. This impressive Concorde-mare 
was the star horse of Eric van der Vleuten for 
years.

Nebraska de Muze Z
Nabab de Rêve x Quick Star x Cantus 
2012 | Mare
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Bij de vijfjarige Largas VDZ komen de drie 
Belgische topstamboeken samen met een 
Nederlandse moederlijn. De BWP-geregistreerde 
Largas is een zoon van de sBs-gekeurde Vargas 
de St. Hermelle. Deze zoon van de invloedrijke 
Ogano Sitte (v. Darco) uit een internationaal 
geklasseerde moeder liep in de sport onder 
Constant Van Paesschen. Largas’ moeder Shienna 
is een dochter van Burggraaf-zoon Lemmod en 
halfzus van twee op internationaal niveau actieve 
springpaarden. Allereerst Heartbreaker van de 
Achterhoek, die met de Italiaan Piergiorgio Bucci 
op het hoogste niveau springt en dit jaar onder 
meer hoog geklasseerd was in de Grote Prijs van 
Arezzo. Ten tweede Guidam van de Achterhoek. 
Deze schimmelruin is met de Ier Shane Breen 
tot op 1.55m-niveau actief en won dit jaar een 
rubriek op het CSI3* van Lummen. Allen zijn na-
komelingen van de Zangersheide-geregistreerde 
merrie Cathleen Z (v. Catango Z), de grootmoe-
der van Largas VDZ. Als halfzus van de interna-
tionaal geklasseerde L.B. Leon brengt overgroot-
moeder Hortensia nog meer prestatiebloed in. 

In the pedigree of the five-year-old Largas VDZ 
the three Belgian top studbooks come together 
with with a Dutch dam line. The BWP registe-
red Largas is a son of the sBs approved Vargas 
de St. Hermelle. This son of the influential Ogano 
Sitte (s.Darco) out of a an international ranked 
dam,  performed in the sport with Constant Van 
Paesschen. Largas’ mother Shienna is a daugh-
ter of the Burggraaf son Lemmod and the half-
sister of two international jumping horses. First 
Heartbreaker van de Achterhoek, who jumps 
at the highest level with Italian Piergiorgio Bucci 
and placed high in the Grand Prix of Arezzo this 
year, among other achievements. Secondly there 
is Guidam van de Achterhoek. This grey gelding 
is active at 1.55m level with Irishman Shane 
Breen and won a class at the CSI3* of Lummen 
this year. All these horses are descendants of 
the Zangersheide registered dam Cathleen Z (s. 
Catango Z), the grand dam of Largas VDZ. As a 
half-sister of the international ranked L.B. Leon, 
great-grand dam Hortensia adds even more per-
formance blood.

Largas VDZ 
Vargas de St. Hermelle x Lemmod x Catango Z
2011 | Gelding
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Vader Eldorado van de Zeshoek drukt duide-
lijk zijn stempel op de Nederlandse fokkerij. De 
onder Willem Greve op internationaal niveau 
actieve BWP’er gaf al drie KWPN-gekeurde zo-
nen die allen met minimaal 83 punten slaagden 
voor hun verrichtingsonderzoek. Net als bij de in 
deze veiling aangeboden El Wikke is ook bij Gikke 
de grootramige Eldorado gecombineerd met 
de bekende moederlijn van Audi’s Jikke. Gikke’s 
grootmoeder Ulla is een volle zus van El Wikke’s 
moeder Wikke. Daarmee zijn we bij een andere 
tak van deze exclusieve merrielijn van Vleut en 
Genius beland. Ulla (v. Quick Star) heeft haar spo-
ren in de fokkerij verdiend. Deze prestatiemerrie 
gaf onder meer de nu zevenjarige Eckart, al op 
1.40m-niveau actief en diverse hoge klasseringen 
in internationale jongepaardenrubrieken op zijn 
conto. Daarnaast is Ulla moeder van de elitemer-
rie Akke. Deze dochter van de te vroeg gestorven 
Grand Prix-hengst Oklund, tevens een halfbroer 
van Plot Blue, behaalde met haar eigen prestaties 
het sportpredicaat en staat aan de basis van de 
vijfjarige Gikke.  

Sire Eldorado van de Zeshoek is clearly making 
his mark on Dutch breeding. The BWP bred stalli-
on is active in the international sport with Willem 
Greve and sired three KWPN approved sons who 
all passed their performance test with a minimum 
of 83 points. Just like with El Wikke, who is also 
up for auction, Gikke’s pedigree combines the 
big-framed Eldorado with the lines of the mare 
Audi’s Jikke. Her grand dam Ulla is a full sister of El 
Wikke’s dam. This brings us to another part of this 
exclusive line of Vleut and Genius. Ulla (s. Quick 
Star) has earned her reputation in breeding. This 
‘Prestatie’ mare gave bir th to among others the 
now seven-year-old Eckart, already jumping  at 
1.40 m. level with several high rankings in inter-
national young horse categories to his name. 
Additionally, Ulla is also mother to the ‘Elite’ mare 
Akke. This daughter of the early deceased Grand 
Prix stallion Oklund, also a half brother of Plot 
Blue, gained the predicate ‘Prestatie’ for her own 
achievements in the sport and forms the founda-
tion of the five-year-old Gikke.

Gikke
Eldorado van de Zeshoek x Oklund x Quick Star
2011 | Mare 
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De vijfjarige Grandonellie wordt in de basissport 
vakkundig opgeleid naar hoger niveau. Zijn aanleg 
heeft hij niet van vreemden. Vader Londontimes is 
een wat ondergewaardeerde hengst die met zijn 
sterke instelling tot op Grand Prix-niveau sprong 
en ook in de fokkerij uitstekende zaken verricht-
te. Ook moeder Pinellie brengt een flinke dosis 
springkwaliteiten en instelling met zich mee. Deze 
stermerrie, een dochter van de hengst Zeoliet, 
schopte het tot ZZ-niveau en liep vier jaar later 
nog altijd op hoog niveau in de landelijke sport. 
Ze beëindigde haar carrière met 29 winstpun-
ten in de klasse Z en toont nu met Grandonellie 
haar waarde als fokmerrie. Vanuit grootmoeder 
Winellie, een dochter van de vroeger in Amerika 
actieve sporthengst Palfrenier (v. Joost), komen we 
uit bij de tweede Pinellie in deze moederlijn. Zij 
is een dochter van Uppercut xx. Deze volbloed is 
een van de betere veredelaars uit de beginperi-
ode van de Nederlandse sportpaardenfokkerij en 
gaf onder meer vijftien gekeurde zonen.  

The five-year-old Grandonellie is currently in 
expert hands being trained for higher level jum-
ping. His talent comes from several sides. Father 
Londontimes is a somewhat underrated stallion, 
who jumped up to Grand Prix level with his ex-
cellent attitude and did very well in breeding too. 
Mother Pinellie also brings a good dose of jumping 
ability and attitude into the mix. This ‘Ster’ mare is 
a daughter of Zeoliet. She made it to ZZ level 
and was active in Dutch national jumping for se-
veral years. She retired from jumping to become 
a valuable broodmare. Grandmother Winellie is a 
daughter of Palfrenier (s. Joost), who was active in 
the USA as a sport horse and in breeding. The se-
cond Pinellie in this lineage is Winellie’s dam. She 
is a daughter of Uppercut xx. This thoroughbred 
is one of the best progenitors in the early days of 
the Dutch sport horse breeding and sired fifteen 
approved sons.

Grandonellie 
Londontimes x Zeoliet x Palfrenier
2011 | Gelding

34

11



35

Londontimes

Palfrenier

Zeoliet

Londontimes x Zeoliet x Palfrenier

Pinellie

Goodtimes

Nimmerdor

G.Ramiro Z

Le Mexico

Zigeunerin

Sargab

Tanja

Pinellie

Winellie

Etanja



Ledarco de Septon behoorde vorig jaar tijdens de 
Pavo Hengstencompetitie in België tot de betere 
hengsten bij de vierjarigen. Met zijn vermogen en 
voorzichtigheid realiseerde hij vier foutloze omlo-
pen, illustratief voor het toekomstpotentieel van 
deze voshengst. Vader Darco laat zien nog altijd 
actueel te zijn. De invloed van deze hengst, die 
bijna in zijn eentje de Belgische springpaardenfok-
kerij op de kaart zette, is ongekend. Darco voerde 
vijf jaar achtereen de WBFSH-ranking als beste 
vererver aan en bracht wereldcracks als Sapphire, 
Parco, Winningmood, Otterongo en Nonstop. 
Ledarco’s moeder Hercula B is een dochter van 
Chin Chin. Deze Holsteiner lijkt op zijn beurt de 
beste merrieleverancier van België. Denk alleen al 
aan Tabelle van Sombeke (moeder van o.a. Glock’s 
London), Qerly Chin (moeder van o.a. Walnut de 
Muze) en Usha van ’t  Roosakker (moeder van 
o.a. Cella). Vervolgens komen de wereldverervers 
Concorde en Quidam de Revel voorbij en stuiten 
we bij Ledarco in de vijfde generatie op Lugano 
van la Roche, de vader van -jawel- Darco.

Last year Ledarco de Septon was one of the best 
stallions of the four-year-olds during the Pavo 
Stallion Competition in Belgium. With his jumping 
ability and carefulness he jumped four clear rounds, 
showing the future potential of this chestnut stallion. 
Sire Darco shows he is still part of the game. The 
influence of this sire, who almost single-handedly put 
Belgian show jumping breeding on the map, is un-
precedented. Darco claimed five consecutive years 
on the WBFSH ranking as the best progenitor and 
sired world class horses such as Sapphire, Parco, 
Winningmood, Otterongo and Nonstop. Ledarco’s 
mother Hercula B is a daughter of Chin Chin. In 
Belgium this Holsteiner seems to be the best suppli-
er of mares. Just think of Tabelle van Sombeke (dam 
of among others Glock’s London), Qerly Chin (dam 
of among others Walnut de Muze) and Usha van ‘t 
Roosakker (dam of among others Cella). Then we 
encounter the renown sires Concorde and Quidam 
de Revel, and in the fifth generation of Ledarco’s 
pedigree the stallion Lugano van la Roche who is the 
sire of -yes, there he is again- Darco.

Ledarco de Septon 
Darco x Chin Chin x Concorde
2011 | Stallion approved by AES 
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Chin Chin
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Latoucha

Ricke
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Ocoucha



Drie Grand Prix-hengsten op een rij en een moe-
derlijn met prestaties in de (basis)sport. Op het 
genetische fundament van G-Star kun je bouwen 
aan een mooie sportcarrière. De zwartbruine ruin 
is een zoon van Spartacus TN. De Hannoveraan 
uit de beproefde combinatie Stakkato x Grannus 
kwam jammerlijk te overlijden, kort nadat hij met 
berijder Henk van de Pol nog derde werd in de 
GP van Outdoor Gelderland. Vanuit Spartacus ko-
men we bij de veelgeprezen Verdi TN N.O.P.. Hij 
tekent voor het vaderschap van Crazygirl G, die 
nog op licht niveau in de sport loopt en meer 
dan 30 winstpunten bijeen heeft gesprongen. 
Grootmoeder Violet G liep net als haar volle zus 
Steffi G in de klasse Z en is een dochter van de 
zo veelgeprezen Heartbreaker. De Nimmerdor-
zoon neemt op de lijst met beste springpaarden-
verervers ter wereld de zesde plek in beslag, is 
vader van hengsten als Toulon, Action Breaker en 
Zambesi en moedersvader van een hengst als 
Cornet Obolensky.    

Three Grand Prix stallions in a row and a mare line 
with performance in the (basic) sport. With the ge-
netic foundation of G-Star one can build a beautiful 
career in the sport. The dark brown gelding is a son 
of Spartacus TN. The Hanoverian out of the pro-
ven combination Stakkato x Grannus died unfortu-
naade Pol in the Grand Prix of Outdoor Gelderland. 
From Spartacus we get to the acclaimed Verdi TN 
N.O.P.. He is the sire of Crazy Girl G, who is cur-
rently active in de small tour. Grandmother Violet 
G performed at Z-level, just like her full sister Steffi 
G, and they are daughters of the much acclaimed 
Heartbreaker. The Nimmerdor-son takes sixth place 
on the list of the best breeding jumping sires in the 
World and  is the sire of stallions like Toulon, Action 
Breaker and Zambesi, plus the dam sire of Cornet 
Obolensky.

G-Star 
Spartacus x Verdi x Heartbreaker
2011 | Gelding 
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Spartacus

Heartbreaker

Verdi

Spartacus x Verdi x Heartbreaker

Grazygirl G

Stakkato

Spartan

Quidam de Revel

Grannus

Pia

Clarissa

Cosenza

Jercey

Violet G

Galina



De lichtvoetige, patente Galowina is een vijfjarige 
dochter van Querly-Elvis. Deze Belgisch gefokte 
en KWPN-gekeurde hengst brengt met de combi-
natie Querlybet Hero x Heartbreaker een opeen-
stapeling van internationale tophengsten met zich 
mee. Zelf springt hij onder de naam VDL Groep 
Zagreb met Leopold van Asten op internationaal 
1.50m-niveau. Bij de moederlijn van Galowina 
richten we de aandacht allereerst op Aris CMS. 
Deze zoon van de onder Jeroen Dubbeldam op 
het EK van 2005 zo succesvolle Nassau behoort 
tot de toppaarden van Janika Sprunger. Met de 
Zwitserse amazone weet Aris regelmatig tot pri-
ma prestaties te komen op 1.60m-niveau. Zo won 
de in het verleden bij het KWPN aangewezen 
hengst dit jaar een Grote Prijs in de Toscana Tour 
en kwam kort daarna goed voor de dag tijdens de 
GCT van Antwerpen. Galowina’s moeder Caleche 
is een volle zus van Aris en ook Galowina’s groot-
moeder Olgalowina draagt haar steentje bij. Zij 
bezit het sport- en prestatiepredicaat. 

The light-footed and very fine jumper Galowina 
is a five-year-old daughter of Querly-Elvis. This 
Belgian bred and KWPN approved stallion 
brings, in combination with Querlybet Hero x 
Heartbreaker, an accumulation of international 
stallions. He himself competes under the name 
VDL Groep Zagreb with Leopold van Asten 
at international 1.50m level. In the dam line 
of Galowina we first focus on Aris CMS. This 
son of Nassau, who was successful with Jeroen 
Dubbeldam at the European Championships of 
2005, is one of the top horses of Janika Sprunger. 
With his Swiss rider Aris regularly achieves fine 
results at 1.60m level. The in the past appointed 
KWPN stallion won the Grand Prix in the Toscana 
Tour this year and shortly thereafter he made 
a good impression during the GCT in Antwerp. 
Galowina’s mother Caleche is a full sister of Aris 
and Galowina’s grand dam Olgalowina also contri-
butes in a positive way, with the predicates Sport 
and Prestatie behind her name.

Galowina
Zagreb x Nassau x Amethist
2011 | Mare
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Zagreb

Amethist

Nassau

Querly-Elvis x Nassau x Amethist

Caleche

Querlybet Hero

Baloubet du Rouet

Indoctro

Heartbreaker

Narcotique de Muze

Gazelle

Mystique

Koffeina

Olgalowina

Unique



Met de vijfjarige Greenday bieden we opnieuw 
een talentvolle nazaat aan van Eldorado van de 
Zeshoek. Deze machtige zoon van Clinton loopt 
zelf op Grand Prix-niveau en zijn oudste kinde-
ren groeien momenteel naar dit niveau toe. Van 
Greenday’s moedersvader Balou du Rouet kun-
nen we al stellen dat zijn nafok op dit niveau is 
aangekomen. Liefst 65 nakomelingen van de Duits 
gefokte zoon van Baloubet du Rouet behaalden 
vorig jaar punten voor de FEI-wereldranglijst. Al 
deze paarden, waaronder cracks als First Class van 
Eeckelghem (Daniel Deusser) en Babalou (Todd 
Minikus), brachten Balou du Rouet naar plek 8 
op de wereldranglijst van beste springpaarden-
verervers. In de derde generatie komen we bij 
Greenday het gewilde bloed van Zeus tegen. De 
driekwart Anglo-Arabier tekent voor het vader-
schap van grootmoeder Zeremonie. Deze waar-
devolle Hannoveraanse merrie liep zelf op 1.45m-
niveau en is ook moeder van de Oldenburgs ge-
keurde hengst Living.   

With the five-year-old Greenday we have another 
talented descendant of Eldorado van de Zeshoek 
on offer. This powerful son of Clinton performs at 
Grand Prix level himself and his oldest children 
are currently on their way to this level as well. 
About Greenday’s dam sire Balou du Rouet we 
can say that his offspring is already at this level. 
No less than 65 descendants of the German-bred 
son of Baloubet du Rouet gained points last year 
for the FEI world rankings. All these horses, inclu-
ding top jumpers like First Class van Eeckelghem 
(Daniel Deusser) and Babalou (Todd Minikus), 
brought Balou du Rouet to eighth  place in the 
world rankings of the best breeding sires. In the 
third generation of Greenday’s pedigree we see 
the popular sire Zeus. The three-quarter Anglo-
Arab is the sire of grand dam Zeremonie. This 
valuable Hanoverian mare performed at 1.45m 
level herself and is also the dam of the Oldenburg 
approved stallion Living.

Greenday
Eldorado van de Zeshoek x Balou du Rouet Z x Zeus
2011 | Gelding 
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Eldorado v.d. Zeshoek

Zeus

Balou du Rouet Z

Eldorado van de Zeshoek x Balou du Rouet Z x Zeus

Beremonie

Clinton

Corrado I

Baloubet de Rouet

Toulon

Urte

Georgia

Ramourai

Elida

Zeremonie

Bijou Orai
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Een prachtige bloedopbouw, uitstraling en talent. 
Eigenschappen die op Sex Appeal van toepassing 
zijn. De donkerbruine draagt het suffix 111 en dan 
weten we dat hij afkomstig is uit de veelgeprezen 
fokkerij van Harrie Theeuwes. Zijn recent 
overleden vader Spartacus onderscheidt zich meer 
en meer met zijn kinderen onder het zadel. Deze 
Hannoveraanse topper is hier samengebracht 
met een van origine Hannoveraanse moederlijn 
die in België goede zaken heeft verricht. Sex 
Appeal’s moeder Elite de la Vie is een dochter 
van de invloedrijke Heartbreaker en staat ook te 
boek als moeder van Imke 111. Deze merrie liep 
vorig jaar het WK in Lanaken bij de zevenjarigen 
en zet anno 2016 deze lijn door. Zo behaalde de 
halfzus van Sex Appeal tijdens het CSI2* van Aken 
een 2e, 3e en 7e plaats met berijder Abdel Saïd. 
Grootmoeder Indira Ghandi van de Helle is een 
dochter van de hengst van de 20ste eeuw Almé Z. 
Zij gaf drie gekeurde zonen en het internationale 
springpaard Passoa M.

A beautiful bloodline, charisma and talent. 
Features that apply to Sex Appeal. The bay 
has the suffix 111 and with that we know that 
he is from the acclaimed breeding of Harrie 
Theeuwes. His recently deceased sire Spartacus 
stands out continuously with his offspring. Here 
this Hanoverian top jumper is combined with an 
original Hanoverian dam line that does very well 
in Belgium. Sex Appeal’s dam Elite de la Vie is a 
daughter of the influential Heartbreaker and is 
also known as the dam of Imke 111. In 2015 this 
mare competed in the seven-year-old competiti-
on at the World Championships for young horses 
in Lanaken and continues to shine. This half-sister 
of Sex Appeal was successful at the CSI2* in 
Aachen with a 2nd, 3rd and 7th place with Abdel 
Said. Grandmother Indira Ghandi van de Helle is 
a daughter of the 20th century stallion Almé Z. 
She gave bir th to three approved sons and the 
international jumper Passoa M.

Sex Appeal 111 Z 
Spartacus x Heartbreaker x Almé Z
2011 | Gelding 
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Spartacus

Almé Z

Heartbreaker

Spartacus x Heartbreaker x Almé Z

Elite de la Vie

Stakkato

Spartan

Nimmerdor

Grannus

Pia

Bacarole

Cosenza

Fanny Girl Z

Indira Ghandi van de Helle

Galina



Fabio krijgt momenteel in de basissport zijn 
vakkundige opleiding. Vader Calvaro Z was 
zowel letterlijk als figuurlijk een grootheid in de 
internationale sport. Hij werd met Jos Lansink 
Nederlands kampioen en won teamzilver op 
het EK. Later behaalde hij onder John Whitaker 
uitstekende resultaten op de Olympische Spelen 
van Sydney. Ook in de fokkerij lost Calvaro 
verwachtingen in, met nakomelingen als Night 
Train, Katchina Mail, Ralvesther, en Celvin Z. Fabio’s 
moeder Brunette liep een geslaagde IBOP-test en 
is een dochter van een andere wereldcrack, die 
zich in de fokkerij heeft bewezen: Verdi TN N.O.P.. 
Vervolgens komen we bij grootmoeder Pam. 
Deze stermerrie kwam succesvol uit op landelijk 
niveau en is een nakomeling van de preferente 
Concorde. Hij liep eveneens onder Lansink en 
behoort tot de betere springhengsten uit de 
Nederlandse fokkerijgeschiedenis. Topsportgenen 
komen bij Fabio’s grootmoeder Pam ook vanuit 
moederszijde, aangezien ze een driekwart zus is 
van de op hoog internationaal niveau geklasseerde 
Ret Boy en Sarino II (beide v. Larino).

Fabio is currently in expert hands receiving his 
training in the basic sport and show jumping. Sire 
Calvaro Z was both literally and figuratively a ce-
lebrity in the international sport. With Jos Lansink 
he became Dutch champion and won team sil-
ver at the European Championships. With John 
Whitaker he later accomplished excellent results 
at the Sydney Olympics. Calvaro meets the ex-
pectations in breeding as well, with offspring like 
Night Train, Katchina Mail, Ralvesther and Celvin 
Z. Fabio’s dam Brunette did a successful IBOP test 
and is a daughter of another world class jumper 
who has proven himself in breeding: Verdi TN 
N.O.P.. Grand dam Pam is a ‘Ster’ mare who was 
successful at national levels and is a descendant 
of the Preferent sire Concorde. He was also rid-
den by Jos Lansink and is one of the best stal-
lions in Dutch breeding history. Fabio’s grand dam 
Pam received her top sport genes from her dam 
side as well, since she is a three-quarter sister to 
retired international show jumpers Ret Boy and 
Sarino II (both s. Larino).

Fabio
Calvaro Z x Verdi x Concorde
2010 | Gelding 
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Calvaro Z

Concorde

Verdi

Calvaro Z x Verdi x Concorde

Brunette

Caletto I

Cor de la Bryere

Quidam de Revel

Capitol I

Deka

Clarissa

Felicitas

Zebora

Pam

Rixa



Op driejarige leeftijd behaalde Farmgraaf zijn 
goedkeuring, waarmee hij tot het exclusieve ge-
zelschap KWPN-gekeurde zonen van de keur-
hengst Verdi TN N.O.P. behoort. Bij het verrich-
tingsonderzoek werden het vermogen, de aanleg 
als springpaard en zijn instelling geprezen. De zes-
jarige Farmgraaf is in de sport op 1.30m-niveau 
geklasseerd en heeft zijn internationale debuut bij 
de jonge paarden tijdens de Z-Tour in Lanaken 
gemaakt. Niet alleen zijn fenomenale vader Verdi 
maakt de pedigree van deze bruine eyecatcher 
bijzonder interessant. Moeder W-Landgravin is 
een dochter van Heartbreaker. Het KWPN Paard 
van het Jaar 2015 presteerde zelf succesvol op 
1.60m-niveau en voert als ware stempelhengst al 
jaren de fokwaardenranking aan. Grootmoeder 
Landgravin is een dochter van Landgraf I, waar-
mee de Holsteinse hengst van de vorige eeuw bij 
Farmgraaf dubbel is vastgelegd in de derde genera-
tie. Net als Farmgraaf zijn de op 1.60m-niveau ge-
klasseerde Amparo Z (Richard Spooner) en Gotti 
van Paemel (Davis Simpson) en de Zangersheide 
gekeurde Gentleman vd Dennehoeve kleinkinde-
ren van Landgravin. 

At the age of three Farmgraaf received his appro-
val, placing him among the exclusive company of 
KWPN approved sons of the ‘Keur’ stallion Verdi 
TN N.O.P.. At the performance test he received 
high praise for his ability, natural jumping talent 
and attitude. The six-year-old Farmgraaf is ranked 
in the sport at 1.30m level and made his interna-
tional debut in the youngster classes during the 
Z-Tour in Lanaken. It’s not just his phenomenal 
sire Verdi who makes the pedigree of the brown 
eye-catcher interesting. Mother W-Landgravin is a 
daughter of Heartbreaker. The KWPN Horse of 
the Year 2015 performed successfully at 1.60m le-
vel and as a true progenitor he has been leading 
the ranking for breeding indexes for years now. 
Grand dam Landgravin is a daughter of Landgraf 
I, so the Holsteiner stallion of the past century 
is present twice in Farmgraaf ’s third generation 
pedigree. Like Farmgraaf, jumpers Amparo Z 
(Richard Spooner) and Gotti van Paemel (Davis 
Simpson) and Zangersheide approved Gentleman 
van de Dennehoeve, all ranked at 1.60m level, are 
grandchildren of Landgravin.

Farmgraaf
Verdi x Heartbreaker x Landgraf I
2010 | Stallion Approved by KWPN 
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Verdi

Landgraf I

Heartbreaker

Verdi x Heartbreaker x Landgraf I

W-Landgravin

Quidam de Revel

Jalisco B

Nimmerdor

Landgraf I

Dirka

Bacarole

Renaissance

Waranda I

Landgravin

Clarissa



De donkerbruine, patente Fenneh draagt dui-
delijk het stempel van haar vader VDL Groep 
Verdi TN N.O.P.. Met vier rechtstreekse nakome-
lingen is deze illustere sport- en fokkerijhengst 
de hoofdleverancier van de Future Horse Sales 
2016. Onder Maikel van der Vleuten neemt 
de onverslijtbare Verdi jaar op jaar deel aan de 
grote kampioenschappen en wereldbekerfina-
les, waar al diverse medailles en hoge klasserin-
gen werden behaald. Vanuit moederszijde wordt 
het verhaal van Fenneh er bepaald niet minder 
interessant op. Moeder Lina is een dochter van 
de Holsteiner Calido I. Deze hengst leverde vele 
Grand Prix-paarden en vinden we nog altijd te-
rug op de WBFSH-ranking van beste verervers. 
Vermoedelijk is Calido nog bekender vanwege 
zijn inbreng in de fokkerij als ‘merriemaker’. Lina 
is hier zelf een mooi voorbeeld van. Ze sprong 
op 1.40m-niveau en haar volle broer Achileas V 
kwam tot op 1.60m-niveau uit in de sport. Ook 
verderop in deze Holsteiner stam 4025 komen 
we diverse internationale springpaarden en ge-
keurde hengsten tegen.   

The dark bay Fenneh is a talented jumper and 
she clearly bears the mark of her sire VDL Groep 
Verdi TN N.O.P.. With four direct descendants 
in the auction this illustrious sport and breeding 
stallion is the main supplier of the Future Horse 
Sales 2016. With Maikel van der Vleuten the see-
mingly indestructible Verdi participates in major 
championships and World Cup finals year after 
year, where he already won several medals and 
achieved high placings. From Fenneh’s dam line the 
story is just as interesting. Mother Lina is a daugh-
ter of the Holsteiner Calido I. This stallion sired 
many Grand Prix horses and can still be found on 
the WBFSH, ranking of the best breeding sires of 
the world. Calido is probably even more renow-
ned for his involvement in breeding as a ‘maker of 
mares’. Lina herself is a good example. She jum-
ped at 1.40m level and her full brother Achileas 
V was active at 1.60m level. Further down in this 
Holsteiner line 4025 we find several international 
jumpers and approved stallions.

Fenneh
Verdi x Calido I x Athlet Z
2010 | Mare 
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Verdi

Athlet Z

Calido I

Verdi x Calido I x Athlet Z

Lina 33

Quidam de Revel

Jalisco B

Cantus

Landgraf I

Dirka

Baroness

Renaissance

Zaronda

Erna

Clarissa



Cadouch staat aan de vooravond van een 
mooie carrière. De zevenjarige is op 1.35-niveau 
geklasseerd en beleefde tijdens CSI Eindhoven zijn 
internationale debuut in de CSI1*-neventour. Net 
als de in deze veiling aangeboden Hoover komt 
Cadouch Z uit de rechtstreekse moederlijn van 
Parmala Douche. Het was deze dochter van Mr. 
Blue met wie Maikel van der Vleuten al op jonge 
leeftijd doorbrak naar het hoogste niveau. Haar 
dochter Unique is de grootmoeder van Cadouch 
Z. Deze Unique, nakomeling van de hengst Palm 
S (v. Voltaire), sprong met Maikel van der Vleuten 
op 1.45m-niveau. Ook voor Cadouch’ moeder 
Nadouch geldt dat ze onder het zadel van Van der 
Vleuten liep. Nadouch is een dochter van de Grand 
Prix-hengst Nelson Z en liep op licht internationaal 
niveau. Naast alle sportinbreng vanuit de moederlijn 
komt daar voor Cadouch nog de invloed van vader 
Calvaro Z bij. Deze zoon van Caletto I wist zelf te 
excelleren op grote kampioenschappen, zoals het 
EK in Mannheim en de Spelen van Sydney.

Cadouch Z finds himself on the threshold of a great 
career. The seven-year-old is ranked at 1.35m level 
and made his international debut at CSI Eindhoven 
in the CSI1* tour. He comes from the direct mare 
line of Parmala Douche, just like the up for auction 
horse Hoover. Parmala Douche was the daughter of 
Mr. Blue with whom Maikel van der Vleuten jump-
started his carreer to the highest level at a young 
age. Her daughter Unique is the grand dam of 
Cadouch Z. This Unique, descendent of the stallion 
Palm S (s. Voltaire), jumped with Maikel van der 
Vleuten at 1.45 m level.  Cadouch Z’dam Nadouch 
also jumped with Maikel van der Vleuten. She is a 
daughter of the Grand Prix stallion Nelson Z and 
performed at international level. In addition to all 
sports input from the dame line, there is also the 
influence from Cadouch Z’ sire Calvaro Z. This son 
by Caletto I excelled himself in major championships 
such as the European Championships in Mannheim 
and the Sydney Olympics.

Cadouch Z 
Calvaro Z x Nelson x Palm S
2009 | Stallion approved by AES 
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Calvaro Z

Palm S

Nelson Z

Calvaro Z x Nelson x Palm S

Nadouch Z

Caletto I

Cor de la Bryere

Nureyev

Capitol I

Deka

Anja

Felicitas

Parmala Douche

Unique

Rixa
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1.  Algemeen  
 
1.1  Future Sport Horse Sales [Vleuten Events B.V)., 

zaakdoende onder de naam Future Sport Horse 
Sales] (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk 
te noemen: FSHS), organiseert in haar functie 
van bemiddelaar tussen verkoper en koper op 
maandag 5 september 2016 de Future Sport 
horse Sales (hierna te noemen: de veiling) op de 
accommodatie van Manege Heijligers te Asten. 
De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van een 
notaris.

 
1.2  Deze veilingvoorwaarden zijn van toepassing op 

alle tijdens de veiling gesloten koopovereenkom-
sten met betrekking tot via FSHS aangeboden 
paarden, alsmede alle overeenkomsten die daar-
uit voortvloeien. 

 
1.3 Op deze overeenkomsten is Nederlands recht 

van toepassing. 
 
1.4 Deze voorwaarden worden vóór aanvang van de 

veiling bekend gemaakt en zijn in de veilingcatalo-
gus opgenomen. 

 
2.  Verkoop/Veiling 
 
Tijdens de veiling zullen de paarden onder het zadel 
voorgesteld worden. De paarden zullen tijdens de 
veiling per opbod in Euro’s worden verkocht, tenzij 
anders aangegeven, met een  minimale inzet van 
€ 20.000,00. Er wordt geboden in bedragen van 
€ 1.000,-  tot € 50.000,- ,  vervolgens in bedragen 
van € 2.000,-  tot € 100.000,-  en daarboven in be-
dragen van € 5.000,- .  Een potentiële bieder/koper 
zal aan zijn/haar bod worden gehouden, totdat een 
eventueel hoger bod volgt. Krijgt de koper de af-
slag door de veilingmeester toegewezen dan is die 
betreffende koper verplicht het rekening bedrag te 
voldoen, zoals in artikel 3 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. 

1.  General

1.1 Future Sport Horse Sales [also known as Vleuten 
Events BV, trading under the name Future Sport 
Horse Sales] (hereinafter individually and collec-
tively referred to as: FSHS), organises in its func-
tion as an intermediary between sellers and buy-
ers the Future Sport Horse Sales (hereinafter : 
the auction) on the Tuesday 5th of September 
2016 on the property of Manege Heijligers in 
Asten in the Netherlands. The auction will be 
held under the supervision of a notary.

1.2 These auction terms and conditions are applica-
ble to all sales agreements concluded during the 
auction related to the horses offered via FSHS, as 
well as any agreements resulting from that.

1.3 This agreement is governed by Dutch law.

1.4 These terms and conditions are to be an-
nounced prior to the start of the auction and 
are also included in the auction catalogue.

2.  Sale/Auction

During the auction horses will be presented 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 € 20,000.00. Bids are 
to be made in increments of € 1,000.00 at a time up 
to € 50,000.00, after which bid increments are to be 
made in € 2,000.00 at a time up to € 100,000.00, 
and above that bid increments are to be made in € 
5,000.00 at a time. Potential bidders/buyers will be 
held to their bids until a higher bid has been received. 
If the auctioneer awards a bid to a buyer, the relevant 
buyer is obliged to pay the amount due as defined in 
Article 3. 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 dis-
putes arising with or during the bidding process, the 
decision of the notary shall be binding. 
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3.  Afrekening veilingbedrag en -kosten 
 
3.1 Direct na afloop van de veiling dient de koper 

zijn/haar betalingsverplichtingen  te vervullen op 
het veilingbureau. Indien de koper hieraan niet 
voldoet, is FSHS gerechtigd de bieding niet te er-
kennen en ongeldig 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 is in dat geval van rechtswege in ver-
zuim en is gehouden de daardoor veroorzaakte 
schade aan FSHS te vergoeden, onverminderd de 
overige rechten van FSHS. 

 
3.2 Het rekening bedrag wordt als volgt berekend:  
  Afslagprijs +   
  6% commissietoeslag +  
  1½% verzekering (optioneel) + 
   Rekening bedrag exclusief 21% BTW  

 Het rekening bedrag is per direct opeisbaar. 
Betaling geschiedt per bank, het is niet mogelijk 
het rekening bedrag in contanten te voldoen. 
Verrekening van eventuele tegenvorderingen is 
uitgesloten.  

3.3 Het is FSHS toegestaan om informatie in te win-
nen omtrent de financiële gegoedheid van een 
betreffende bieder/koper en deelname aan de 
veiling door en het sluiten van een overeenkomst 
met de betreffende bieder/koper afhankelijk te 
stellen van de ingewonnen informatie.

3.4 Bij afrekening op het veilingbureau bestaat de 
mogelijkheid voor de koper om een verzeke-
ring af te sluiten voor het gekochte paard. Een 
dergelijke verzekering wordt niet door FSHS 
afgesloten.

4.  Veilingpaarden; aansprakelijkheid

4.1 De aangeboden paarden in de veiling zijn geïden-
tificeerd op afstamming, geslacht, kleur en geboor-
tejaar, zoals deze in de catalogus zijn aangegeven. 
FSHS sluit aansprakelijkheid uit met betrekking tot 
de gezondheidstoestand, de prestaties en/of ge-
bruiksdoeleinden van de te veilen paarden.

3.  Settlement of auction amounts 
 and expenses

3.1  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, FSHS shall be entitled not to 
recognise the offer and to declare the auction 
invalidate, after which the purchased horse will 
again be made available for auction or alterna-
tively the purchased horse is to be allocated to 
the second highest bidder. The buyer shall in this 
event be considered to be in legal default and 
shall be liable to compensate FSHS for any da-
mage incurred, without prejudice to any other 
rights that FSHS may have.

3.2 The amount due shall be calculated as follows:
 Auction price +
 6% commission charge +
 1½% insurance (optional) +
 Invoice amount is exclusive of 21% VAT

 The balance shall become payable immediately. 
Payment is to be made by bank transfer and cash 
payment of the amount shall not be accepted. 
Settlement of any counter-claims is excluded.

3.3 FSHS is entitled to gather information on the fi-
nancial situation of a specific bidder/buyer and 
participant to the auction and may decide to 
make the conclusion of an agreement with the 
relevant bidder/buyer conditional, based on the 
information obtained.

3.4 During settlement at the auction office, buyers 
have the option to conclude insurance for the 
horse that they purchased. This insurance is not 
concluded by FSHS.

4. Auction Horses; liability

4.1 The horses offered in the auction are identified 
by origin, sex, colour and year of birth, as sta-
ted in the catalogue. FSHS excludes liability with 
regard to health status, the performance and/or 
purpose of use of the horses to be auctioned.
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4.2 FSHS is niet aansprakelijk voor schade aan per-
sonen 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 FSHS of haar leidinggevende 
ondergeschikten.

4.3 De paarden die via de veiling verkocht zullen 
worden zijn ten laatste 3 maanden voorafgaande 
aan de veiling röntgenologisch in orde bevonden. 
Een gebruikelijke klinische (sportpaarden- )keu-
ring heeft ten laatste twee weken vóór de veiling 
plaatsgevonden.

4.4 De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande 
aan de veiling op verzoek van de potentiële koper 
worden ingezien en toegelicht door veilingdieren-
arts Dhr M.Aarts, of zijn plaatsvervanger.

5. Afgifte, risico-  en eigendomsoverdracht

5.1 Direct na de gunning van een paard gaat het ri-
sico met betrekking tot het gekochte paard over 
op de koper en zijn alle verantwoordelijkheden  
en aansprakelijkheden, alsmede alle risicofacto-
ren overgedragen aan de betreffende koper.  De 
koper zal FSHS vrijwaren voor alle aanspraken 
van derden ter zake.

5.2 De eigendom van het gekochte paard gaat op 
de koper over op het moment van afname als 
bedoeld in artikel 5.3 van deze voorwaarden, 
doch niet eerder dan nadat koper de volledige 
koopsom en eventuele op grond van niet- 
nakoming verschuldigde bedragen aan FSHS zal 
hebben voldaan.

5.3 De koper is verplicht het gekochte paard af te 
nemen op de door FSHS vastgestelde plaats en 
tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor 
in de veilingcatalogus gestelde termijn, indien 
FSHS 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 

4.2 FSHS cannot be held liable for damage to per-
sons or property arising prior to, during or after 
the auction, except if such damage is caused by 
intent or deliberate recklessness on the part of 
FSHS or its subordinates.

4.3 The horses sold through the auction have been 
found to be in good condition following a ra-
diographic test conducted at least three months 
prior to the auction. A standard clinical examina-
tion (for sport horses) has been completed at 
the latest two weeks prior to the auction.

4.4 Veterinary findings can be provided upon the 
request of potential buyers prior to the auction 
and a more detailed explanation can be provi-
ded by M. Aarts, the auction veterinarian, or his 
substitute.

5. Release and transfer of risk and ownership

5.1 Immediately after a bid on a horse has been ac-
cepted, any risks related to the purchased horse 
shall be transferred to the buyer and any respon-
sibility and liability, as well as all risk factors are 
transferred to the respective buyer. The buyer 
shall indemnify FSHS from any claims brought by 
third parties.

5.2 Ownership of the purchased horse passes to the 
buyer at the time of release as defined in Article 
5.3 of these terms and conditions, but not before 
the buyer has settled the full purchase amount 
and any other amounts due to FSHS resulting 
from non-compliance.

5.3  The buyer is obliged to take possession of 
the purchased horse at the place and time as 
specified by FSHS, or in the absence thereof, 
within the term defined in the auction cata-
logue and upon presentation of a valid iden-
tity document, if requested by FSHS. 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 
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het overigens verschuldigde 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 FSHS 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 FSHS te vergoeden.

6.  Tekortkomingen 
 (waaronder stalondeugden)

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

6.2 Verkoper staat ervoor in dat het door de koper 
gekochte paard, tenzij  voorafgaand aan de ver-
koop 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.

6.3 Indien een dierenarts, geregistreerd als keurings-
dierenarts voor paarden of paardendierenarts, 
schriftelijk meedeelt dat één van de in artikel 6.2 
genoemde stalgebreken naar zijn deskundig oor-
deel bestond vóór de datum feitelijke aflevering, 
heeft de koper het recht de koopovereenkomst  te 
ontbinden met alle daaraan verbonden gevolgen.

7. Geschillen

7.1 Alle geschillen - daaronder begrepen die, welke 
slechts door één der partijen als zodanig wor-
den beschouwd - welke naar aanleiding van de 
koopovereenkomst gesloten op de veiling dan-
wel naar aanleiding van deze veilingvoorwaar-
den met FSHS ontstaan, worden beslecht door 
NAI- arbitrage (Nederlands Arbitrage Instituut te 
Rotterdam), danwel in het geval de koper con-
sument is, op diens verzoek overeenkomstig het 

due by the buyer. If the buyer should refuse 
release or if he/she should fail to provide infor-
mation or instructions required for the release, 
FSHS shall remove the purchased horse and 
keep it in stables at the expense and risk of the 
buyer. The buyer shall then be obliged to com-
pensate FSHS for any additional costs incurred, 
including stabling costs in any event.

6. Shortcomings 
 (including stable vices)

6.1 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 recourse if the seller has not been informed 
thereof by registered letter within three weeks 
after the discovery (with a copy to FSHS).

6.2 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 cribbing, systematic weaving or wood chewing 
for a period of 2 x 24 hours after actual delivery 
to the buyer.

6.3 If a veterinarian, registered as an inspection vete-
rinarian for horses or a horse veterinarian should 
state in writing that one of the stable vices listed 
in Article 6.2 was established in his/her expert 
opinion prior to the date of actual delivery, the 
buyer shall be entitled to terminate the purchase 
agreement with all resulting consequences.

7.  Disputes

7.1 Any disputes with FSHS - including those that 
are considered as such by only one party - re-
sulting from the purchase agreement concluded 
at the auction or following from these auction 
terms and conditions, shall be settled by NAI 
Arbitration (Dutch Arbitration Institute in 
Rotterdam), or if the buyer is a consumer as de-
fined in the Dutch Civil Code, in an ordinary civil 
court upon his/her request, in which case only 
the Court of First Instance in Noord-Brabant 
shall be entitled to rule on the matter.
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Burgerlijk Wetboek, door de gewone burgerlijke 
rechter, in welk geval in eerste aanleg uitsluitend 
de Rechtbank Noord-Brabant bevoegd is.

7.2 Indien de verkoper of FSHS een procedure aan-
hangig wil maken, zal zij indien de koper consu-
ment is, hem/haar gedurende een maand in de 
gelegenheid stellen schriftelijk zijn/haar keuze als 
bedoeld in artikel 7.1 hiervoor, kenbaar te ma-
ken. In geval van een spoedeisend belang (kort 
geding) kan de verkoper (casu quo FSHS) de 
termijn bekorten tot vijf werkdagen.

7.3 Steeds zal FSHS, ingeval sprake is van een blij-
vend geschil, op eigen titel bemiddeling tus-
sen 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- 
mediationreglement.

8. Telefonisch bieden
Bent u op enige wijze verhinderd om bij de veiling 
aanwezig te zijn, dan is bieden per telefoon voor u 
de uitkomst.

Graag ontvangen wij uiterlijk vijf dagen voor de veiling 
een email waarin u de volgende gegevens vermeldt:
 - Naam
 - Adres
 - Telefoonnummer
 - Paard(en) waarin u geïnteresseerd bent

Deze gegevens stuurt u naar 
info@futuresporthorsesales.com 

U krijgt één contactpersoon toegewezen. Hij/zij 
neemt één uur voor aanvang van de veiling contact 
met u op. Vervolgens zullen wij vijf minuten voordat 
het paard, waarin u geinteresseerd bent, de baan 
betreedt u bellen om in uw naam biedingen uit te 
brengen.

Voor de try-outs zie www.futuresporthorsesales.com

7.2 If the seller or FSHS intends to file proceedings 
and if the buyer is considered to be a consumer, 
he/she shall be given the opportunity to an-
nounce its decision pertaining to Paragraph 7.1 
in writing within a period of one month. In the 
event of an urgent matter (summary procedure), 
the seller (casu quo FSHS) may decide to shor-
ten that period to five business days.

7.3 In the event of a continuing dispute, FSHS may 
decide to initiate mediation between the buyer 
and the seller, at its own expenses and of its own 
free will. Mediation may be undertaken in accor-
dance with NAI Mediation Regulations.

8. Bidding by telephone
Are you not able to come and attend the auction real 
life, than buying by telephone is the solution for you.

Please send an email at least 5 days prior the auction 
stating the following information:
 - Name
 - Address
 - Telephone number
 - Horse(s) you are interested in

Send the email to 
info@futuresporthorsesales.com

You will have contact with one allotted staff member. 
He or she will call you one hour before the auction. 
And subsequently, 5 minutes before the horse(es) 
you are interested in enters the auction arena. Then 
he or she will make the bid(s) in your name.

For the try-outs see www.futuresporthorsesales.com
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Vlier 8  |  5662 TM  Geldrop  |  T: 040 28 63 343  |  F: 040 28 53 675
w w w. s n e l v e r v o e r. n l

• Wij vervoeren bijna alles!

• Snelheid telt!

•  De service rijdt voorop!

• Representatief, modern  

 wagenpark!

 040 28 63 343
 Buiten kantoortijden 
 bereikbaar op:
 06 295 672 22



71

Notities / Notes



72

Notities / Notes





m
aandag 5 septem

ber 2016

MAANDAG 5 SEPTEMBER 2016
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2016


