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Toen we in 2012 begonnen met het hengstenstation in
Kessel, hadden we het streven om jonge hengsten op te
leiden tot het Grand Prix-niveau. Als ik terugkijk op de
afgelopen zes jaren, ben ik blij te constateren dat ons
dat in grote mate is gelukt. We zijn enorm trots dat we
vier hengsten in ons bestand hebben die op het hoogste
niveau presteren of gepresteerd hebben: Don Diablo HX,
Entertainer, Cape Coral RBF Z en Ultimo van ter Moude.
Toptalent Gaspahr staat aan de vooravond van het grote
werk. Met alles wat we doen gaan we voor het hoogst
haalbare en dat geldt uiteraard ook voor de fokkerij.

When we started in 2012 with the breeding station in
Kessel, we had the ambition to train young stallions up to
Grand Prix level. When I look back over the past six years,
I am pleased to see that we have succeeded to a large
extent. We are very proud that we can offer four stallions
that have performed or are performing on the highest
level: Don Diablo HX, Entertainer, Cape Coral RBF Z and
Ultimo van ter Moude. Top talent Gaspahr is on his way
to become our next Grand Prix star. With everything we
do we go for the highest possible and that also applies
to breeding.

Daarom zijn we enorm verheugd dat we de excellent fokkende Bustique terug hebben kunnen halen uit Amerika.
In de groep hengsten met nakomelingen tot en met 9 jaar
staat hij op de HorseTelex-ranking op een verdienstelijke
derde plaats. Zijn nakomelingen bewijzen zich nadrukkelijk
in de internationale sport en datzelfde positieve beeld zien
we bijvoorbeeld ook bij Entertainer. Zelf heeft Entertainer
afgelopen jaar de sprong naar het viersterren-niveau gemaakt en hij drukt een duidelijke stempel als fokhengst.

That is why we are very pleased that the excellent breeding stallion Bustique has returned to our stable. In the
group of stallions with progeny up to 9 years old, he is
placed third on the HorseTelex sire ranking. His offspring
are making progress in the international classes and we
see the same positive development with the progeny of
-among others- Entertainer. Entertainer has stepped up
to the four-star level last year and he puts a stamp as a
breeding stallion.

Naast deze bewezen hengsten is ons hengstenbestand
aangevuld met de toekomsttalenten Kardinaal HX en
Kempinski. Met twee ouders op Grand Prix-niveau en als
vertegenwoordiger van een sterke, Noordelijke moederlijn is Kardinaal HX geheel volgens onze filosofie gefokt.
Ook Kempinski komt uit een excellente moederlijn en
we zijn blij met hem het waardevolle bloed van Darco te
hebben binnen gehaald. Daarnaast hebben we veel verwachting van Jacadello, voor zowel sport als fokkerij. We
zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet en ik hoop
dat onze hengsten ook voor u weer kunnen bijdragen
aan een fantastisch jaar.

In addition to these proven stallions, we are pleased to
offer the future talents Kardinaal HX and Kempinski. With
a sire and a dam on Grand Prix level and as a representative of a solid Dutch damline, Kardinaal HX is bred entirely according to our philosophy. Kempinski also originates from an excellent family and we are happy to have
such a talented son of the valuable breeding stallion
Darco. We also have high expectations from Jacadello,
for both sports and breeding. That makes sure we are
confident about the future and I hope that our stallions
can also contribute to a fantastic year for our breeders.
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HENGSTEN
SHOW

STALLION
SHOW

Woensdag 10 april

Wednesday April 10th

Rijksweg 45 te Kessel | 19.30 uur

Rijksweg 45 in Kessel | 19.30 hours

De hengstenshow van Stal Hendrix trekt ieder jaar meer bezoekers aan. Het jaarlijks
terugkerende evenement staat bekend om
haar professionele manier van het presenteren van de hengsten. U bent van harte
welkom om de avond bij te wonen en de
hengstencollectie met uw eigen ogen te komen bekijken.

Stal Hendrix’s stallion show attracts more
and more visitors every year. The annually
recurring event is known for its professional way of presenting the stallions. You are
very welcome to attend the evening and see
the stallion collection with your own eyes.
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BUSTIQUE
Bay | 1.70 m | Born 2006 | Stud fee € 1.250,-

		Capitano
Capitol I
		Folia

Indoctro

		Caletto II

Vanessa VII

		Orgesch
		Graphit

Grannus

		Odessa

Jutha
		
		Argentinus
Utopie
		Uta II
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Bustique, leverancier van eersteklas springpaarden

Bustique, supplier of first-class show jumpers

Na een verblijf van drie jaar in de Verenigde Staten is de opvallend fokken-

After a three-year stay in the United States, Bustique has returned to Stal

de Indoctro-zoon terug bij Stal Hendrix, waardoor hij weer vers beschikbaar

Hendrix, where he is available for breeding from 2019. As a three-year old,

is. Als driejarige werd Bustique verkozen tot reservekampioen op de KWPN

Bustique was elected vice champion at the KWPN stallion approvals, and he

hengstenkeuring, en vervolgens kon hij worden ingeschreven met 81 punten.

earned 81 points in the stallion performance test. After claiming several great

Na meerdere successen in de hengstencompetities en jonge paardenwed-

results in the stallion competitions and young horse competitions, Bustique

strijden werd Bustique in 2014 tweede in de VHO Trofee en behaalde hij een

ended up second in the VHO Trophy at the KWPN Stallion Show in 2014 and

reeks internationale klasseringen met Michel Hendrix op 1.45/1.50m-niveau.

won multiple prizes with Michel Hendrix in international 1.45/1.50m classes.

In de tussentijd zijn de nakomelingen van Bustique zich uitstekend blijven ont-

In the meantime, Bustique’s offspring have continued to develop very

wikkelen en presteren er velen opvallend in de internationale sport. Daarmee

well and they make progress in the international show jumping arenas.

bewijst Bustique zich als één van de beste verervers van zijn generatie, ge-

Bustique already turned out to be one of the best breeding stallions of

tuige onder meer ook zijn derde plaats op de HorseTelex hengstenranking.

his generation and he is placed third on the HorseTelex sire ranking in

Beloftevolle nakomelingen als Beauville Z (Maikel van der Vleuten), Bisous

2019. Promising horses like Beauville Z (Maikel van der Vleuten), Bisous

van Overis (Isabell Bengtsson), Golia (Charles Luyckx), Florida Balia NL (Beau

van Overis (Isabell Bengtsson), Golia (Charles Luyckx), Florida Balia NL

Schuttelaar), Gaga E (Rodrigo Almeida), Footlose HX (Pieter Keunen), Harvard

(Beau Schuttelaar), Gaga E (Rodrigo Almeida), Footlose HX (Pieter Keunen),

HX (Conor McMahon) en International Popcorn (Loewie Joppen) ontwikkelen

Harvard HX (Conor McMahon) and International Popcorn (Loewie Joppen)

zich tot internationale smaakmakers. Mede daardoor genieten de nakomelin-

make a lot of advertisement for their sire. Partly because of this, Bustique’s

gen van Bustique in zowel de sport als de handel een goede reputatie.

offspring enjoys a good reputation in both sport and trade.

Bustique is een volle broer van Yann Candele’s Grand Prix-springpaard

Bustique is a full brother of Yann Candele’s Grand Prix show jumper

Mustique, en een halfbroer van het Grand Prix-springpaard Noor (v.Libero

Mustique, and a half-brother of the Grand Prix show jumper Noor (by

H) van Carry Huis in ’t Veld. Zijn moeder Jutha staat tevens te boek als groot-

Libero H) of Carry Huis in ‘t Veld. His dam Jutha is also listed as granddam

moeder van internationale springpaarden als Dame Blanche (v.Clinton) en

of international jumping horses like Dame Blanche (s.Clinton) and Hypnotic

Hypnotic (v.Baloubet du Rouet), waarmee Bustique een sterke Oldenburgse

(s.Baloubet du Rouet), with which Bustique represents a solid Oldenburg

prestatiestam vertegenwoordigt.

performance family.
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BUSTIQUE
Golia

(Bustique x Coriano)

Charles Luyckx
1.40m

Enda Carroll:
“Golia is één van de beste achtjarige paarden
van onze stal. Hij heeft veel kwaliteit,
een geweldige instelling en de verwachtingen
zijn hooggespannen!”

Beauville

(Bustique x Jumpy des Fontaines)

Maikel van der Vleuten
1.50m
Eric van der Vleuten:

“Het afgelopen jaar hebben de nakomelingen
van Bustique zich duidelijk in de kijker gesprongen.
Bustique geeft zeer bewerkbare springpaarden.
Eén van Maikel’s toptalenten is de achtjarige
Beauville, die zich al plaatste op CSI5* Madrid
en London.”

10

Florida
Balia NL
(Bustique x Lux)
Beau Schuttelaar
1.45m
Leon Thijssen:
“Van de Bustique-dochter Florida Balia NL
verwachten we veel. Ze is dapper, heeft een
top mentaliteit en het vermogen om straks
een 4*- of 5* Grand Prix te gaan springen.”

Bisous
van Overis
(Bustique x Concorde)
Isabell Bengtsson
1.45m

Mathijs van Asten:
“De nakomelingen van Bustique zijn commerciële
paarden. Ze zijn goed rijdbaar, hebben
veel springtalent en de juiste instelling
voor het grote werk.”

Gaga E

(Bustique x Elmshorn)
Rodrigo Almeida
1.45m

Loewie Joppen:
“De combinatie van hele goede mentaliteit,
een grote mate van voorzichtigheid
en veel vermogen zien we bij de beide
Bustique-nakomelingen die we op stal hebben.”
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CAPE
CORAL
RBF Z

Grey | 1.73 m | Born 2009 | Stud fee € 1.000,-

		Corrado I
Clinton
		Urte I

Cornet
Obolensky
		Heartbreaker
Rabanna v Costerveld

		

Holivea v Costerveld

		Argentan I

Argentinus

		Dorle

Gerona PP
		Corofino
Corada
		Henriette
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Cape Coral RBF Z, imponerend op alle fronten

Cape Coral RBF Z, impressive on all fronts

Het hoogtepunt in 2018 was het geweldige optreden van
Cape Coral RBF Z onder Pieter Keunen tijdens de Sires of the
World in Lanaken. De grote A.E.S. gekeurde schimmelhengst
is een nakomeling van de uitermate populaire topvererver
Cornet Obolensky. Cape Coral RBF Z voldoet aan alle veterinaire eisen van het KWPN. De vader van Cape Coral RBF Z
staat dit jaar op de vierde plaats van de WBFSH-ranking van
best verervende springhengsten wereldwijd.

The highlight of 2018 was the outstanding performance of
Cape Coral RBF Z under Pieter Keunen at the Sires of the
World in Lanaken. The big A.E.S. approved grey stallion is
an offspring of the extremely popular Cornet Obolensky.
Cape Coral RBF Z meets all veterinary requirements of the
KWPN. The sire of Cape Coral RBF Z stands fourth in this
year’s WBFSH-rankings of best-producing jumping sires
worldwide.

Tot nu toe gaf Cornet Obolensky minimaal 65 nakomelingen
die in het 1.60m springen. Cape Coral RBF Z laat keer op keer
zien dat hij over zijn vaders genen beschikt. Dat maakt Cape
Coral RBF Z tot een top potentieel voor zowel de sport als de
fokkerij. Hij heeft een uitmuntende manier van springen en
beschikt over het vermogen dat hem naar het hoogste niveau in de sport kan brengen. Ook aan moederszijde is Cape
Coral RBF Z zeer interessant gefokt. Via de Argentinus-merrie
Gerona PP, die succesvol op 1.40m niveau werd uitgebracht
door Mans Buurman, en Corofino I gaat hij terug op de zeer
sterke Holsteiner stam 429. Uit deze moederlijn komen onder andere de preferente Numero Uno (Marco Kutcher), het
internationale springpaard Kassini’Jac (Ludo Philippaerts),
Churchill (Cameron Hanley) en Dutch Capitol (Leon Thijssen).
Momenteel wordt Cape Coral RBF Z succesvol in de sport uitgebracht door Michel Hendrix.

Until now, Cornet Obolensky has produced at least 65 offspring that are jumping at 1.60m level. Cape Coral RBF Z
shows time and time again that he has his sire’s genes. This
makes Cape Coral RBF Z a high potential, both in sports and
breeding. His way of jumping is exceptional and he has the
power and ability that can take him to the highest level in
showjumping. Cape Coral RBF Z’s dam-line is also very interesting. He originates from the very strong Holstein bloodline
number 429, via Argentinus and Corofino I. Dam Gerona PP
was successful at 1.40m level under Mans Buurman. This
dam-line produced many excellent horses including the preferente Numero Uno (Marco Kutcher), the international jumping horse Kassini’Jac (Ludo Philippaerts), Churchill (Cameron
Hanley) and Dutch Capitol (Leon Thijssen). Cape Coral RBF Z
is currently being successfully ridden by Michel Hendrix.
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DON
DIABLO
HX

Chestnut | 1.69 m | Born 2008 | Stud fee € 1.000,-

		Concerto II
Calippo
		Gunda IV

Vittorio

		Martel xx

Ma Belle

		Beauty I
		Uriel SF

Calvados (keur)

		

Gold Rose SF

Zolaniki (keur, sport)
		Indoctro (pref)
Pippi-Niki (pref, prest)

		Zaniki (ster, pref, prest)
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Don Diablo HX, de in opkomst zijnde vererver
Don Diablo HX manifesteert zich op het hoogste niveau
van de internationale springsport. Wonnen Michel Hendrix
en Don Diablo HX in 2016 nog de VHO Troffee tijdens de
KWPN Hengstenkeuring, in 2018 schreven ze de 1.50m
Grote prijs op hun naam. Don Diablo HX maakt veel indruk
tijdens zijn optredens in Rome, Falsterbo en Rotterdam.

Don Diablo HX, the rising star
in sport and breeding
Don Diablo HX is in the prime of his sports career. In 2016,
Michel Hendrix and Don Diablo HX won the VHO Trophy at
the KWPN Stallion Show, in 2018 they won the 1.50m Grand
Prix. In addition, Don Diablo HX performed very impressively in Rome, Falsterbo and Rotterdam.

Als springpaard helpt het hem ontzettend dat hij zeer voorzichtig is, veel vermogen heeft, een formidabele springtechniek en schitterende reflexen bezit. Drie jaar op rij was
Don Diablo HX bij de 3-jarige springmerries verantwoordelijk voor de kampioene van Limburg en reservekampioen
van Nederland. In 2016 was dat met Irmette Balia PJ (mv.
Ustinov), in 2017 met Jauanda T (mv. Quintero) en in 2018
K-Tanagra (mv. Warrant).

The fact that he is very careful and has an exceptional jumping technique helps him enormously as a jumping horse.
He also shows much ability and perfect reflexes. For three
consecutive years, Don Diablo HX produced the champion
of Limburg and the Dutch reserve champion in the threeyear-old jumper mares division: respectively, Irmette Balia
PJ (ds.Ustinov) in 2016, Jauanda T (ds. Quintero) in 2017
and K-Tanagra (ds. Warrant) in 2018.

Hij laat zien dat hij techniek en souplesse kan toevoegen aan
de springpaardenfokkerij. Don Diablo HX is een telg uit de
wereldberoemde Niki-stam. Deze stam bracht een ontelbare hoeveelheid getalenteerde sportpaarden, zoals Apollo
van Nick Skelton die samen de Grand Prix van Aken wonnen.
Maar ook Hickstead, die via Ekstein uit de directe moederlijn
van Don Diablo HX komt. Promiss Me, het Olympiade paard
van Ian Millar én de ruin Lajos die 1.50m sprong onder Peter
Geerink zijn ook afkomstig uit de Niki-stam.

Don Diablo HX shows that he can add good form and elasticity to jumper breeding. The chestnut stallion, Don Diablo
HX, who was KWPN approved in 2011, looks a lot like his
father Vittorio. A beautiful type with a lot of thoroughbred
expression and a scopey, lightfooted canter. Characteristic
of Don Diablo HX is also his expressive head and charisma. The chestnut stallion can add technique and elasticity
to the breeding of jumping horses. He seems to best suit
nicely-built mares.
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DON
DIABLO
HX
Kardinaal HX

(Don Diablo HX x Karandasj)

16

Illusion

(Don Diablo HX x Voltaire)

Irmette
Balia PJ

(Don Diablo HX x Ustinov)
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ENTERTAINER

Chestnut | 1.71 m | Born 2009 | Stud fee € 1.000,-

		Libero H (keur)
Numero Uno (pref)
		Jolanda (keur)

Warrant

		Nimmerdor

Karanta (keur, pref, prest)

		Furanta
		

Corland (keur)

Cor de la Bryere

		Thyra

Shilavsca Fortuna (ster, prok)
		Voltaire
Mhilavsca Fortuna (ster, pref, prest)

		Ilavsca Fortuna
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Entertainer, ontwikkelt zich sterk in sport en fokkerij
In 2018 maakte de imponerende voshengst Entertainer
de overstap naar 1.55m-niveau. Michel Hendrix verscheen
aan de start van 1.55m parcoursen in Arnhem, Bonheiden,
Opglabbeek en Maastricht. Entertainer doorloopt een fantastische sportcarrière die begon met onder andere een
derde plaats in de Isah Cup voor zesjarige hengsten. In
2015 behaalde hij een zevende plaats in de finale van het
Wereldkampioenschap voor jonge springpaarden in Lanaken.
Ook in het internationale circuit maken Michel en Entertainer
momenteel een sterke indruk.

Entertainer, strongly developing in sports and breeding
In 2018, the imposing chestnut stallion Entertainer moved
up to the 1.55m level. Under Michel Hendrix, he competed
in the 1.55m courses at Arnhem, Bonheiden, Opglabbeek
and Maastricht. Entertainer boasts a fantastic sport career,
which began with achievements including a third place finish
in the Isah Cup for six-yearold stallions. In 2015, he placed
seventh in the final of the FEI World Breeding Jumping
Championships for Young Horses in Lanaken. Michel and
Entertainer are currently also making a strong impression
on the international circuit.

Qua fokkerij laat Entertainer, die over een top exterieur beschikt, ook van zich horen. Met name het optreden van zijn
zonen tijdens de hengstenkeuringen was zonder twijfel indrukwekkend te noemen. In 2018 werd de Entertainer nakomeling Karamba (mv. Calato) ingeschreven bij het KWPN.
Ook werden in 2018 en 2017 vele Entertainer dochters ster
verklaard en uitgenodigd voor de NMK, wat zijn verervingskracht absoluut bewijst. Een echt vaderdier: zo kan de grote
Warrant-zoon nu al worden omschreven. Hij geeft nakomelingen die veel op hem lijken, met front en uitstraling.

Entertainer, who has a modern build and keen appearance,
made a name for himself in breeding too. In particular, the
performance of his sons in the stallion selections was impressive without a doubt. In 2018 the Entertainer son Karamba (ds.
Calato) approved by KWPN. Also in 2018 and 2017, he added
ster daughters, which certainly proves his power as a sire. A true
sire: that is how the big Warrant-son can already be described.
He produces offspring who resemble him a lot in terms of
appearance and charisma.

De pedigree van Entertainer is een opeenstapeling van topgenen. In zijn pedigree zien we Warrant, Corland en Voltaire.
Drie hengsten die hun sporen in de internationale springsport ruimschoots verdiend hebben.

Entertainer’s pedigree is an accumulation of top genes. In
his pedigree we find Warrant, Corland and Voltaire. Three
stallions that have amply earned their spurs in the international jumping sport. Good results also often appear in
Entertainer’s damline.
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ENTERTAINER

Joyko
Keysershof

(Entertainer x Lovefever)

20

Just so
Especiale

(Entertainer x Vittorio)

Ikoon

(Entertainer x Canturano)
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GASPAHR
Bay | 1.74 m | Born 2011 | Stud fee € 1.000,-

		Capitol I
Cassini I

		Wisma H

Berlin (keur)

		Caretino (erkend)

Estia

		Vardana
		Narcos II (erkend)

Tangelo vd Zuuthoeve (keur)

		

Olympia vd Krekebeke

Costa (keur, sport)
		Ragazzo
Riante (elite, pref, prest, prok)

		Jante (keur, pref, prest)
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Gaspahr, de juiste mix van bloed en vermogen
In 2018 maakte Gaspahr zijn opzienbarend debuut op
het internationale podium. Deze zoon van keurhengst
Berlin was als vijfjarige oppermachtig in de Stal Hendrixcompetitie. Onder Pieter Keunen imponeert Gaspahr keer
op keer dankzij zijn onbegrensde vermogen, lichtvoetigheid
en rijdbaarheid. In 2017 sprongen ze beide dagen foutloos
op het Wereldkampioenschap voor zesjarigen in Lanaken,
nadat de hengst eerder al veel indruk maakte in de Blom
Cupfinale. In het najaar van 2014 werd Gaspahr ingeschreven bij het KWPN en ook in het verrichtingsonderzoek maakte hij al veel indruk met zijn grote mate van werkwilligheid.
Zijn vader Berlin was jarenlang een echte ambassadeur
voor de Nederlandse springsport onder Gerco Schröder.

Gaspahr, the right mix of blood and power
In 2018 Gaspahr made his debut on the international stage.
This son of the keur stallion Berlin reigned supreme as a
five-year-old in the Stal Hendrix competition. Under Pieter
Keunen, Gaspahr impresses time after time thanks to his
unlimited scope, light-footedness and rideability. In 2017,
the duo jumped clear both days in the World Championship
for six-year-olds in Lanaken, after the stallion had already
made a great impression in the Blom Cup final. In the fall
of 2014, Gaspahr was approved for breeding by the KWPN;
and he also made an excellent impression in the performance test with his great willingness to work. Gaspahr’s sire
Berlin was a true ambassador for Dutch show jumping for
years under Gerco Schröder.

Ook van moederszijde voert Gaspahr interessante genen.
Zijn moeder Costa sprong zelf in het 1.35m en stamt af van
topvererver Tangelo van de Zuuthoeve. Overgrootmoeder
Jante gaf het Grand Prix-springpaard Triple (v.Gran
Corrado) die jarenlang succesvol was onder Michel
Hendrix. Zij waren medeverantwoordelijk voor het teamzilver tijdens het EK Young Riders in 2008. Ook de KWPN
goedgekeurde hengst No Limit (v.Indoctro) is een directe
nakomeling van Jante. De eerste nafok lijkt veelbelovend,
de nakomelingen bij Stal Hendrix tonen veel vermogen,
zijn lichtvoetig en zijn bloedgemaakt.

Gaspahr also carries interesting genes from his dam’s side.
His dam Costa, who competed in the 1.35m, is by the top
sire Tangelo van de Zuuthoeve. Gaspahr’s great-granddam
Jante produced the Grand Prix show jumper Triple (s.Gran
Corrado), who competed successfully for years under
Michel Hendrix. The combination helped capture the team
silver at the European Championships for Young Riders in
2008. In addition, Jante is the dam of the KWPN-approved
stallion No Limit (s.Indoctro). Gaspahr’s offspring at Stal
Hendrix looks very promising, they show lots of scope, are
light-footedness and have blood.
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ACCOMODATIE
ACCOMMODATION

STAL HENDRIX
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JACADELLO

Grey | 1.67 m | Born 2014 | Stud fee € 1.000,-

		Caretino
Casall I
		Kira XVII

Cascadello

		Clearway

Viviana VP

		Irana
		Landos

Lordanos

		W-Ashley

B-LA Palma
		Come On
Up to Date X
		Palma II
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Jacadello, voor springkwaliteit én rijdbaarheid
Jacadello kan aansluiten in een lange rij van uitstekende fokproducten van vooraanstaand fokker Harm Thormählen. Hij
vertegenwoordigt de ijzersterke Holsteiner stam 104A, die
teruggaat op Derby van Hamburg-winnares Retina (v.Ramzes x). Zo is de veelbelovende Jacadello verwant aan toppaarden als de internationale sport- en fokhengst Corland
en Europees kampioene Corradina van Carsten-Otto Nagel.

Jacadello, for quality and rideability
Jacadello is one of many top talents from the leading breeder Harm Thormählen. The promising stallion represents the
solid Holsteiner dam-line 104A, which traces back to the
Derby of Hamburg winner Retina (s.Ramzes x). As a result,
Jacadello is related to elite horses including the international sport- and breeding stallion Corland and the European
champion Corradina, ridden by Carsten-Otto Nagel.

In het voorjaar van 2017 verdiende Jacadello zijn KWPNdekbrevet met verve. Hij slaagde voor het verrichtingsonderzoek met een topscore van 86 punten, waaronder negens
voor zijn techniek en rijdbaarheid. In het verrichtingsrapportage wordt Jacadello omschreven als een hengst met een
krachtige galop, die goed kan changeren en veel balans heeft.
Bij het springen laat hij veel afdruk zien, springt hij goed met
het lichaam naar boven en heeft hij de kwaliteit om boven
de sprong naar voren te kunnen doorschakelen. De hengst
springt met veel lichaamsgebruik en een zeer goede techniek.

In the spring of 2017, Jacadello easily earned his KWPN
breeding licence. He passed his performance test with a
top score of 86 points, including 9’s for his jumping form
and rideability. In his performance test report, Jacadello
is described as a stallion with a powerful canter, who
can change leads easily and shows excellent balance. He
jumps with abundant push and good body elevation, and
he has the talent to clearly jump up and forward over the
obstacle. The stallion jumps with abundant body use and
very good form.

Jacadello’s optreden in de Stal Hendrix competitie in 2018
was opmerkelijk, zijn overwinningen en een 2e plek overall
laten veel potentie voor de toekomst zien.

Jacadello’s outstanding performance in the Stal Hendrix
competition was remarkable, four victories and a 2nd place
overall shows us lots of potential for the future.
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KARDINAAL
HX
Bay | 1.71 m | Born 2015 | Stud fee € 800,-

		Calippo
Vittorio

		Ma Belle

Don Diablo HX

		Calvados (keur)

Zolaniki (keur, sport-spr)

		Pippi-Niki (preferent, prestatie)
		Fedor (keur)

Karandasj (keur)

		Corrie (keur, preferent, prestatie)

Wimette (ster, sport-spr)
		Burggraaf (preferent)
Rimette (preferent, prestatie)

		Irmette (keur, preferent, prestatie, sport-spr)
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Kardinaal HX, de topatleet met twee Grand Prix-ouders
Kardinaal HX heeft het allemaal. Een extra model, een uitstekende afkomst en overtuigende rij- en springkwaliteiten. Zijn
beide ouders hebben zich met Michel Hendrix bewezen tot
op 1.60m-niveau en daarmee zijn de vooraanstaande Niki- en
Balia-stammen samengebracht. Kardinaal HX toont veel gelijkenis met zijn Grand Prix-moeder Wimette, die jarenlang in de
internationale sport heeft gepresteerd. Grootmoeder Rimette
is een halfzus van de succesvolle Grand Prix-paarden Nirmette
(Markus Fuchs) en Sjarmette (Tim Gredley), waarmee Kardinaal
HX uit een ijzersterke vertakking van de Balia-stam komt. Zijn
vader Don Diablo HX behaalde al meerdere topklasseringen
op Grand Prix-niveau en drukt ook als vererver een stempel.

Kardinaal HX, the top athlete with two Grand Prix parents
Kardinaal HX has it all. An exceptional conformation, excellent
origines and outstanding riding and jumping qualities. Both
his parents proved themselves up to 1.60m level with Michel
Hendrix, bringing together the leading Niki and Balia damlines.
Kardinaal HX is very similar to his Grand Prix dam Wimette,
who has performed in the international sport for several years.
Granddam Rimette is in turn a half-sister of the successful
Grand Prix horses Nirmette (Markus Fuchs) and Sjarmette
(Tim Gredley), causing Kardinaal HX to represent a strong
part of the Balia-family. His sire, Don Diablo HX, has already
achieved several top rankings at Grand Prix level and is also
making progress as a sire.

In het KWPN verrichtingsonderzoek viel Kardinaal HX op met
zijn atletische galop, goede lichaamsgebruik en surplus aan atletisch vermogen. In het rapportage wordt hij omschreven als
een hengst met veel bereidheid tot werken, die zich goed laat
bewerken. De galop is lichtvoetig, actief met een goede ruimte en veel balans. Kardinaal HX springt bij ontspanning goed
met het lichaam naar boven, met goede reflexen, een goed
lichaamsgebruik en een goede voorbeentechniek waarbij de
sprong achter goed wordt afgemaakt. Kardinaal HX lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel atletisch vermogen. Met 8,5en voor galop en vermogen kwam hij uit op 81 punten. In Den
Bosch werd hij al als vierde geplaatst in de kampioenskeuring.

In the KWPN performance test, Kardinaal HX made a good impression with his athletic canter, good use of the body and
surplus of athletic ability. In the report he is described as a
stallion with lots of willingness to work. The canter is light-footed, active with a good space and a lot of balance. Kardinaal HX
jumps with the body upwards, with good reflexes, good use
of the body and a good technique of the fore- and hind legs.
Kardinaal HX is very careful and shows much to very much athletic ability. Scoring an 8.5 for canter and scope, he came to a
total of 81 points. At the KWPN Stallion Show he was already
placed fourth in the champion ring.
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KEMPINSKI

Chestnut | 1.71 m | Born 2015 | Stud fee € 800,-

		Lugano I
Lugano van la Roche

Adlerflut

Darco

		Codex

Ocoucha

		Latoucha
		Lux

Lupicor

		Jourdette S

Ckinalaris (ster, d-oc)
		Iroko (keur)
Nalaris (keur, preferent, prestatie)

(keur, preferent, prestatie, sport-spr)

		Jolaris (elite, preferent, prestatie, prok)
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Kempinski, de moderne Darco-zoon uit een sterke sportstam

Kempinski, the modern Darco son out of a proven family

Als eerste zoon van de invloedrijke topvererver Darco in twintig

As the first son of the influential top progenitor Darco in twenty

jaar, heeft de moderne Kempinski het dekbrevet verdiend bij het

years, the modern Kempinski has received the KWPN breeding

KWPN. Naast een sportcarrière tot op Olympisch niveau heeft

license this year. In addition to a sports career up to Olympic level

de Belgische ambassadeur Darco een ongekend nalatenschap

Belgian ambassador Darco has produced an unprecedented leg-

achtergelaten. Hij leverde een lange rij Grand Prix-paarden waar-

acy. He sired a long series of Grand Prix show jumpers including

onder Parco, Sapphire, Winningmood van de Arenberg en Non

Parco, Sapphire, Winningmood van de Arenberg and Non Stop.

Stop. Niet alleen van vaderskant, maar ook van moederskant

Kempinski inherited his jumping talent not only from his sire,

heeft Kempinski zijn springaanleg meegekregen. Zijn moeder

but also from his damline. His dam Ckinalaris is a half-sister of

Ckinalaris is een halfzus van de goed presterende Donnalaris (v.

the well-performing Donnalaris (by Calido I, ISJ 1.50m) and Sante

Calido I, ISP 1.50m) en Sante Caterina (v.Cavalier, ISP 1.45m). Via

Caterina (by Cavalier, ISJ 1.45m). Via the international sports

de internationale sport- en fokhengsten Lupicor en Iroko gaat de

and breeding stallions Lupicor and Iroko this line goes back to

lijn terug op de bekende Nimmerdor-dochter Jolaris, die aan de

the well-known Nimmerdor-mare Jolaris, who can be found in

basis staat van talloze succespaarden waaronder internationaal

the damline of numerous successful horses including interna-

1.45/1.50m-springende nazaten als Expert, Zip, Captain, Within

tional 1.45/1.50m jumping horses as Expert, Zip, Captain, Within

Temptation en Cupido evenals ‘USA horse of the year’ Cuba.In

Temptation and Cupido as well as ‘USA horse of the year’ Cuba. In

het voorjaar van 2018 is Kempinski goedgekeurd bij het KWPN.

the spring of 2018, Kempinski was approved by the KWPN. With

Met zijn lichtvoetige galop (8,5), goede springkwaliteiten, extra rijd-

his light-footed canter (8.5), good jumping qualities, extra rideabil-

baarheid (9) en dito instelling (8,5) kwam hij tot een overtuigend

ity (9) and this attitude (8.5) he came to a great total of 82.5 points.

puntentotaal van 82,5. In het rapportage wordt hij omschreven als

In the report he is described as an honest, reliable and uncom-

een eerlijke, betrouwbare en ongecompliceerde hengst met een

plicated stallion with a good to very good attitude. The canter is

goede tot zeer goede instelling. De galop is lichtvoetig en met een

light-footed and with good space and balance. Kempinski jumps

goede ruimte en balans. Kempinski springt goed met het lichaam

well with the body upwards, with good reflexes, good use of the

naar boven, met goede reflexen, een goed lichaamsgebruik en

body and good technique. Kempinski seems careful and shows a

een goede voorbeentechniek. Kempinski lijkt voorzichtig en toont

lot of power. As a jumper, Kempinski has a lot of talent and gives

veel vermogen. Als springpaard heeft Kempinski veel aanleg en

his rider a good feeling. He can improve the canter, jumping quali-

geeft zijn ruiter een goed gevoel. Hij kan de galop, springkwaliteit,

ty, rideability and attitude in the breeding of jumper horses.

rijdbaarheid en instelling verbeteren in de springpaardenfokkerij.
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ULTIMO
VAN TER
MOUDE

Grey | 1.66 m | Born 1997 | Stud fee € 1.250,-

		Corporal
Capitano
		Retina

Capitol I

		Maximus

Folia

		Vase
		Grand Veneur

Major de la Cour

		

Une de la Cour

Nurielle van ter Moude
		Jalisco B
Pleiade de Revel

		Etoile Rouge
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Ultimo van ter Moude, bewezen en onvolprezen
Ultimo van ter Moude is een van de laatste levende zonen
van de legendarische hengst Capitol I. Capitol I kan zonder
twijfel worden gerekend tot een van de meest invloedrijke
hengsten van de springpaardenfokkerij. Hij gaf meer dan
40 goedgekeurde zonen waaronder de hengsten Carthago,
Caproil, Cento, Cassini, Clinton, Carolus II en Indoctro. BWPambassadeur Major de la Cour komt ook voor in de pedigree van Ultimo van ter Moude. Deze springhengst tekende voor het vaderschap van meer dan 30 Grand Prix paarden. Enkele voorbeelden hiervan zijn Franke Sloothaaks
Olympische goud-winnaar Joli Coeur en het internationale
springpaard Major van Alison Firestone.
Ultimo van ter Moude is een hengst met geweldig veel
vermogen en techniek. Hij werd succesvol uitgebracht
op Grand Prix-niveau door Todd Minikus. Hier bleek keer
op keer dat hij beschikt over een winnaarsmentaliteit en
zich uitstekend laat bewerken. Zijn nakomelingen presteren zeer goed. Een van zijn nakomelingen is Quartz Rouge
die met Jerome Hurel deelnam aan het EK 2015 in Aken.
Maar ook de paarden Rouge Pierreville (Mathias Larocca),
Ramona de Flobecq (Nicole Peterson), Quecheu d’Emeraude (Amy de Ponnat) en Rouge de Ravel (Guy Williams) worden uitgebracht op Grand Prix-niveau.

Ultimo van ter Moude, proven but unsurpassed
Ultimo van ter Moude is one of the last living sons of the legendary stallion Capitol I. Capitol I is, without a doubt, one of
the most influential stallions in jumping-horse breeding. He
produced more than 40 approved sons including the stallions Carthago, Caproil, Cento, Cassini, Clinton, Carolus II and
Indoctro. BWP-ambassador Major de la Cour also appears
in Ultimo van ter Moude’s pedigree. This jumping stallion
sired more than 30 Grand Prix horses. Examples of these
include Franke Sloothaak’s Olympic Gold-winner Joli Coeur
and Alison Firestone’s international show jumper Major.
Ultimo van ter Moude is a stallion with a tremendous
amount of power and technique. He was successfully
competed at Grand Prix-level by Todd Minikus where he
showed time and again that he has a winner’s mentality
and is excellent to ride. His offspring are performing very
well. Quartz Rouge is one of his offspring, he competed in
the European Championships in Aachen in 2015. But also
the horses Rouge Pierreville (Mathias Larocca), Ramona
de Flobecq (Nicole Peterson), Quecheu d’Emeraude (Amy
de Ponnat) and Rouge de Ravel (Guy Williams) compete on
Grand Prix level.
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USTINOV
Bay | 1.67 m | Born 2001 | Stud fee € 1.500,Available at De Wiemselbach

		Ladykiller xx
Landgraf I

		Warthburg H

Libero H (pref)

		Ronald

Oktava HSP

		Gelonika H
		Farn (pref)

Nimmerdor (pref)

		Ramonaa (ster)

Haifa (keur, pref, prest)
		Marco Polo (pref)
Silja (keur, pref)
		Willy (ster)
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Ustinov, van kampioenshengst
naar springpaardenleverancier
De nakomelingen van Ustinov kunnen als geen ander schakelen boven de sprong en beschikken over veel techniek. Ze openen achter zeer goed en hebben lef. Zelf presteerde Ustinov
op 1.50m-niveau onder de amazone Caroline Müller. Al direct
vanaf het ontvangen van zijn KWPN dekbrevet, en zelfs daarvoor al, kon Ustinov rekenen op het vertrouwen van fokkers.

Ustinov, from champion
to top progenitor
Ustinov’s offspring can bascule over a jump like no other,
and have excellent technique. They open up behind well
and are not afraid. Ustinov himself performed at 1.50m-level ridden by rider Caroline Müller. Immediately after receiving his KWPN stud certificate, and even beforehand,
Ustinov could count on the trust of breeders.

Ustinov werd door het KWPN uitgeroepen tot keurhengst
in 2015. De schoonheid en de springkwaliteiten van Ustinov
zijn verankerd in zijn pedigree. Zijn vader Libero H won met
Jos Lansink vele prijzen waaronder de wereldbekerfinale in ’sHertogenbosch in 1994. Ustinovs moeder Haifa is een keur
preferente prestatiemerrie. Zij gaf eerder al de KWPN hengst
Nijinski. De KWPN dekhengst Glendale en het internationale
springpaard Vasco da Gama komen ook uit deze populaire
merrielijn. Ustinov is een echt vaderdier dat veel kwaliteiten
doorgeeft, met name vermogen en voorzichtigheid. Hij past
het best bij een merrie die zelf lengte, bloed en formaat heeft.

The KWPN declared Ustinov a keur stallion in 2015.
The beautiful type and jumping ability of Ustinov are
anchored in his pedigree. His sire Libero H, ridden by
Jos Lansink, was the winner of the World Cup Finals in
‘s-Hertogenbosch in 1994. Ustinov’s dam, keur preferent
performance mare Haifa, also gave birth to the KWPN
stud Nijinski and the international show jumper Vasco da
Gama. The beautiful Libero H-son is a true sire that passes on many qualities, especially ability and carefulness.
Ustinov can best be used for mares that have height,
body and some pedigree.

Alleen al in de Dutch Sport Horse Sales brachten 15 nakomelingen van Ustinov gezamenlijk meer dan 1,2 miljoen euro op.

In the Dutch Sport Horse Sales alone, 15 of Ustinov’s offspring
were sold for a total amount exceeding 1.2 million euros.
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HX
AMBASSADORS

Apart HX

Anatevka HX

Pieter Devos (BEL)

Susanna Granroth (FIN)

Isabella HX

Goanita HX

Tim van den Oetelaar (NED)

Oda Charlotte Lyngvaer (NOR)

(Larino x Burggraaf)

(Diamant de Semilly x Libero H)
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(Ustinov x Pierrot)

(Zandor Z x Bal Pare)

HX
AMBASSADORS

Don Diablo HX

Footlose HX

Michel Hendrix (NED)

Pieter Keunen (NED)

(Vittorio x Calvados)

(Bustique x Concorde)

Harvard HX

Iron Lady HX

Conor McMahon (IRL)

Efe Siyahi (TUR)

(Bustique x Calido I)

(Bustique x Calido I)
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JUMPING PEEL & MAAS

JUMPING PEEL & MAAS

Van 24 tot en met 27 juli 2019 vindt de elfde editie van
Jumping Peel & Maas plaats op het complex van Stal
Hendrix in Kessel. Jumping Peel & Maas wordt georganiseerd door Timothy, Michel en Janou Hendrix. Waar het
concours eerst de nadruk legde op jonge paarden, is
Jumping Peel & Maas nu uitgegroeid tot een mooi nationaal concours met internationale allure. Hoogtepunten
van het evenement zijn op vrijdagavond het spectaculaire
Master springen, dat veel enthousiaste ruiters en publiek
uit de omgeving aantrekt. Op zaterdag is de Grote Prijs op
1.50m-niveau de spannende afsluiter van het evenement.
Meer informatie over dit evenement kunt u vinden op de
website: www.jumpingpeelenmaas.nl.

From July 24th to July 27th 2019, the 11th edition of
Jumping Peel & Maas will take place, at the Stal Hendrix
complex in Kessel. Jumping Peel & Maas is organized by
Timothy, Michel and Janou Hendrix. Originally the competition focused on the young horse classes. Jumping Peel &
Maas has now become an outstanding national show with
an international allure. Jumping Peel & Maas highlights
are on Friday evening, with a spectacular Master Jumping
that attracts many enthusiastic riders and public from all
the vicinity. Jumping Peel & Maas will culminate with the
Grand Prix at 1.50m-level on the Saturday evening. More
information about this event you can be found on the
website: www.jumpingpeelenmaas.nl.
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DUTCH SPORT HORSE SALES

DUTCH SPORT HORSE SALES

Op 23 en 24 september 2019 vindt alweer de zestiende
editie plaats van de inmiddels wereldwijd bekende Dutch
Sport Horse Sales. De kracht van het succes van de afgelopen edities lag in de uiterst zorgvuldige selectie, waarbij de
kwaliteit en gezondheid van de collecties jonge springaspiranten de hoogste prioriteit hadden. Ook komend jaar bundelt de selectiecommissie, bestaande uit Yves Houtackers
en Paul, Michel, Timothy en Emile Hendrix, al haar krachten
om wederom een collectie jonge springpaarden te selecteren die de gevraagde kwaliteit uit de markt bezitten en
op termijn aan de vereisten van de internationale sport
kunnen voldoen. Bij de Dutch Sport Horse Sales staat de
service naar de klant voorop. Uiterst goede begeleiding van
de klant ten tijde van de aankoop en de gedegen service na
de uiteindelijke koop onderscheiden de Dutch Sport Horse
Sales van andere veilingen. Meer informatie kunt u vinden
op de website: www.dutchsporthorsesales.com.

The sixteenth edition of the worldwide-known Dutch Sport
Horse Sales will be held on September 23rd and 24th
2019. The strength of the success of the previous editions
has been in the selection, executed with the utmost care.
Whereby the quality and the health of the young jumping
prospects has had top priority. In 2018 the selection committee, consisting of Yves Houtackers and Paul, Michel,
Timothy and Emile Hendrix, will reunite its strengths once
again to select a collection of young jumping horses, that
possess the quality demanded by the market and that will
be able to fulfil the demands of the international sport. The
aspect of service towards the client is of prime importance.
Utmost accompaniment of the client, before and after the
sales, distinguish the Dutch Sport Horse Sales from other
auctions. You can find more information on the website:
www.dutchhorsesales.com.

De data van de DSHS zijn:
Presentatie: maandag 23 september 2019
Veiling: dinsdag 24 september 2019 .

The dates for the DSHS are:
Preview: Monday September 23rd 2019
Auction: Tuesday September 24th 2019.
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LIMBURGSE VEULENVEILING

LIMBURG FOAL AUCTION

De Limburgse Veulenveiling veilt veulens uit Limburg en
omstreken. Zowel dressuur- als springgefokt. Geselecteerd
door vakmensen. Deze veiling staat voor getalenteerde
veulens en eerlijke prijzen in een sfeervolle setting. De
Limburgse Veulenveiling heeft door de tijd een grandioze
reputatie opgebouwd. De afgelopen jaren werden prachtige successen neergezet. Vele goedgekeurde hengsten en
veilingtoppers in binnen- en buitenland zijn afkomstig van
de Limburgse Veulenveiling. Vorig jaar brachten de dressuurveulens gemiddeld €7.2250,- op, bij de springgefokte
veulens was dit €10.072,-.

The Limburg Foal Auction auctions foals from Limburg
and the vicinity. Bred for dressage as well as for jumping.
Selected by professionals. This auction stands for talented foals and honest prices in a pleasant setting. Over the
years the Limburg Foal Auction has built up a great reputation. There have already been wonderful successes
during the last years. Many approved stud stallions and
auction winners, both domestic and abroad, come from
the Limburg Foal Auction. The average price for the show
jumping bred foals last year was €10,072, compared to an
average price of € 7,250 for the dressage foals.

De Limburgse Veulenveiling wordt gehouden op woensdag
25 september 2019. Voor meer informatie over de Limburgse Veulenveiling zie: www.limburgseveulenveiling.nl.

The Limburg Foal Auction will be held on September 25th
2019. Please consult the website for more information:
www.limburgseveulenveiling.nl.

DEKVOORWAARDEN
STUD CONDITIONS
1. DEKSEIZOEN

1. BREEDING SEASON

Het dekseizoen loopt van 1 maart tot 15 augustus 2019.

The breeding season runs from March 1st to August 15th
2019.

2. PROCEDURE SPERMA
Het is mogelijk om het sperma van Stal Hendrix-hengsten
naar een Nederlands SWS station naar keuze te laten verzenden. Graag bestellen voor 9.00 uur ’s ochtends. Ook
kunt u ervoor kiezen het sperma zelf bij Stal Hendrix Kessel
op te halen. Bij bestelling/ophaling dient u de naam en levensnummer van de merrie door te geven en het volledige adres van de merriehouder. Wanneer de merrie gust is
dient de merriehouder dit vóór 1 oktober 2019 te melden.
Indien de fokker de gustverklaring nalaat, wordt het totaalbedrag automatisch in rekening gebracht. De gustverklaring
dient door een dierenarts verstrekt te worden.

2. PROCEDURES for SEMEN

3. EMBRYO-TRANSPLANTATIE en ICSI

3. EMBRYO TRANSFER and ICSI

Indien de merriehouder bij zijn/haar merrie een embryospoeling - ICSI wil laten uitvoeren, dient hij/zij dit bij de
eerste spermabestelling door te geven. Indien de eerste
poging niet is geslaagd dient de merriehouder bij een vervolgaanvraag een veterinaire verklaring te overleggen van
het betreffende embryocenter waarin bevestigd wordt dat
de embryospoeling - ICSI naar aanleiding van de voorgaande inseminatie negatief is bevonden.

If the mare owner would like an embryo flush - ICSI performed on his/her mare, then he/she must state this when
placing the first semen order. If the first attempt is unsuccessful, the mare owner must submit a veterinary certificate
from the relevent embryo centre, confirming that the embryo flush - ICSI has been found negative as a result of the
prior insemination.

Indien de embryospoeling - ICSI positief is bevonden, zal er
bij een volgende spermabestelling voor deze merrie opnieuw
het originele dekgeld in rekening worden gebracht. Indien
er uit een inseminatie meerdere embryo’s - ICSI’s gespoeld
worden zal achteraf het bedrag alsnog in rekening worden
gebracht indien de transplantatie positief blijkt te zijn.
Het dekgeld wordt per succesvol getransplanteerd embryo-ICSI in rekening gebracht op 1 oktober 2019 bij drachtigheid van de draagmoeder. Let op: indien de transplantatie van het embryo-ICSI niet succesvol is verlopen, dient de
merriehouder dit voor 1 oktober 2019 te melden middels
het opsturen van een gustverklaring. De gustverklaring
dient door een dierenarts verstrekt te worden.
Indien de merriehouder een poging tot fraude doet door
ontkenning van het afspoelen van één of meerdere em-

Semen from Stal Hendrix stallions may be sent to a Dutch
stallion station of your choice. Please order before 9.00h in
the morning. Alternatively, you may pick up the semen from
Stal Hendrix in Kessel. The mare’s name, registration number and the complete address of the mare owner must be
provided when ordering or picking up semen. If the mare
remains barren, the mare owner must submit a barren mare
declaration before 1 October 2019. Failure to comply with
this policy will result in an automatic charge for the total fee.
The barren mare declaration must be issued by a veternarian.

If the embryo flush - ICSI is found to be positive, the original stud fee will be charged again for a subsequent semen order for the mare in question. If multiple embryos
- ICSI’s are flushed from an insemination, the amount will
still be subsequently charged if the transfer proves to be
positive.
The stud fee is charged on 1 October 2019 per successfully transferred embryo-ICSI, if the surrogate mare is in foal.
Please note: if the embryo-ICSI transfer is unsuccessful, the
mare owner must notify us by submitting a barren mare
declaration before 1 October 2019. The barren mare declaration must be issued by a veterinarian.
If the mare owner attempts fraud by refuting the flushing of
one or more embryos, an unconditional fine of € 2,500.00
(excluding VAT) per case will be charged, not including the
stud fee also due. 34 35 .
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bryo’s, bedraagt de onvoorwaardelijke boete € 2.500,(excl. BTW) per geval, afgezien van het eveneens verschuldigde dekgeld.

4. BESTELPROCEDURE SPERMA
Bestellen van sperma kan telefonisch via:
• Daniëlle Linders +31 6 3033 4431
• Dennis Verhoeven: +31 6 1519 8313
• of per e-mail: stallions@stalhendrix.nl
Indien de bestelling voor 09:00 uur geplaatst wordt kan het
dezelfde dag afgeleverd worden bij alle SWS-stations binnen Nederland. Door bestelling en afname van het sperma,
verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van
deze voorwaarden en verklaart zich akkoord met de dek- en
betalingsvoorwaarden.
Alleen gecertificeerde inseminatiestations, die aangesloten
zijn bij de Bond van KWPN Hengstenhouders hebben recht
op inseminatievergoeding.

5. FACTUREN/BETALING
De merriehouder ontvangt in oktober één totaalfactuur.
Betalingen van facturen van P.M.E.J. Hendrix BV dienen binnen
30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding
van de betalingstermijn zal het factuurbedrag verhoogd worden met aanmaningskosten en boeterente evenals eventuele incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke.

6. DEKTARIEVEN VERS SPERMA
De hierna vermelde tarieven zijn exclusief BTW en afdrachten. Verzendkosten van sperma worden apart in rekening
gebracht.

DEKGELDEN 2019 - VERS SPERMA
Hengst

Bustique
Cape Coral RBF Z
Don Diablo HX
Entertainer
Gaspahr
Jacadello
Kardinaal HX
Kempinski
Ultimo van ter Moude
Ustinov

Vaste
Bij
Totaal
kosten dracht (Excl. BTW)
€ 300,- € 950,€ 1.250,€ 300,- € 700,€ 1.000,€ 300,- € 700,€ 1.000,€ 300,- € 700,€ 1.000,€ 300,- € 700,€ 1.000,€ 300,- € 700,€ 1.000,€ 300,- € 500,€ 800,€ 300,- € 500,€ 800,€ 300,- € 950,€ 1.250,€ 300,- € 1.200,€ 1.500,-

De verzendkosten worden allemaal doorberekend aan
de merriehouder, € 30,- per verzending.
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4. SEMEN ORDERING PROCEDURE
Semen may be ordered by telephone from:
• Daniëlle Linders +31 6 3033 4431
• Dennis Verhoeven: +31 6 1519 8313
• or by e-mail: stallions@stalhendrix.nl
Orders placed before 09:00 hours can be delivered the
same day to any stallion station in the Netherlands. By
placing an order and taking the semen, the mare owner
declares to have read these conditions and agrees to the
breeding- and payment conditions.
Only certified insemination stations affiliated with the
Association of KWPN Stallion Owners are entitled to an insemination fee.

5. INVOICES/PAYMENT
The mare owner will receive one invoice in October for the
total charges. Invoices from P.M.E.J. Hendrix BV must be
paid in full within 30 days of the invoice date. Past due invoices are subject to late fees and penalty interest as well as
any collection costs, both judicial and extrajudicial.

6. STUD FEES for FRESH SEMEN
The following fees are excluding VAT and deposits.
Transport costs for semen are invoiced separately.

STUD FEES 2019 - FRESH SEMEN
Stallion

Bustique
Cape Coral RBF Z
Don Diablo HX
Entertainer
Gaspahr
Jacadello
Kardinaal HX
Kempinski
Ultimo van ter Moude
Ustinov

Fixed
Costs
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300
€ 300

In
Foal
€ 950
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 700
€ 500
€ 500
€ 950
€ 1,200

Total
(Excl. VAT)
€ 1,250
€ 1,000
€ 1,000
€ 1,000
€ 1,000
€ 1,000
€ 800
€ 800
€ 1,250
€ 1,500

All shipping costs are charged to the mare owner at a
rate of € 30 per shipment.

7. DEKTARIEVEN DIEPVRIESSPERMA

7. STUD FEES for FROZEN SEMEN

Voor Diepriessperma van onze hengsten, kunt u contact
op nemen met ons. Tarieven diepvriessperma zijn exclusief BTW en afdrachten en dienen voor verzending te
worden voldaan. Verzendkosten en gezondheidspapieren
van diepvriessperma worden apart in rekening gebracht.

Please contact us for frozen semen from our stallions.
Fees for frozen semen are excluding VAT and deposits
and must be paid prior to shipping. Shipping costs and
health papers for frozen semen are charged separately.

P.M.E.J. Hendrix BV is aangesloten bij de Bond van KWPN
Hengstenhouders. De Algemene Dekvoorwaarden van de
Bond van KWPN Hengstenhouders in Nederland zijn bij
bestellingen bij P.M.E.J. Hendrix BV van kracht.

P.M.E.J. Hendrix BV is affiliated with the Association of
KWPN Stallion owners. The General Breeding Terms and
Conditions of the Association of KWPN Stallion Owners in
the Netherlands apply to orders from P.M.E.J. Hendrix BV.

CONTACT PERSONS

DANIËLLE LINDERS
T +31 6 3033 4431

DENNIS VERHOEVEN
T +31 6 1519 8313

COLOFON
CONCEPT Stal Hendrix TEKST Jenneke Smit
FOTOGRAFIE Luc van Moorsel, Leanjo de Koster, Eva van den Adel, Wil Smeets, Hervé Bonnaud,
Sportfot, Fototrailer en World of Showjumping
VORMGEVING & DRUK DTP Graphic Products, Panningen
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#hxstallions
Rijksweg 45 | 5995 NT Kessel | The Netherlands

stallions@stalhendrix.nl | www.stalhendrix.nl
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