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Na het afsluiten van een decennium, kijken we met veel genoegen en vertrouwen uit naar het volgende. Als hengstenstation blijven we ons ontwikkelen en we hopen de fokkers
weer optimaal van dienst te kunnen zijn in 2020. Met ons
hengstenbestand bieden we een interessante mix van bewezen en veelbelovende hengsten. Zo heeft de naar onze
stal teruggekeerde hengst Bustique zijn naam definitief
gevestigd als vererver. Dankzij de spraakmakende GP- en
Wereldbekerwinnaar Beauville Z en talloze andere internationaal succesvolle nakomelingen bewijst Bustique zich in de
fokkerij. Het mag nu al gezegd worden dat hij met afstand
de best verervende zoon van Indoctro is, en dat is iets waar
we altijd op gehoopt hebben.
Daarnaast hebben we meerdere toptalenten aan ons hengstenbestand kunnen toevoegen, zoals de Franse kampioen van de vierjarigen: de veelbelovende Montender-zoon
Farzack des Abbayes, de goed geteste Edinburgh-zoon
Ludovicus en de opvallende Aganix du Seigneur-zoon
Lambada Shake AG. Deze drie aanwinsten kunnen stuk
voor stuk ingezet worden om de springpaardenfokkerij naar
een hoger niveau te tillen. Die verwachting hebben we ook
van onze zelf gefokte hengst Kardinaal HX, die we in alle rust
opleiden en veel progressie maakt.
Ook heel positief is de ontwikkeling van de internationale
sporthengsten Gaspahr en Cape Coral RBF Z in de fokkerij. Zo leverde laatstgenoemde afgelopen seizoen de
kampioensmerries in Limburg, Noord-Brabant en de reservekampioen in Overijssel. Entertainer blijft zijn internationale sportloopbaan voortzetten en zijn nakomelingen
weten zich eveneens te onderscheiden. Ze worden volop
geëxporteerd en vallen op in de jonge paardencompetities. Terugkijkend op het afgelopen decennium kunnen we
daarmee concluderen dat onze hengsten hun meerwaarde bewijzen voor zowel onze eigen fokkerij als die van vele
fokkers. We hebben er vertrouwen dat we dit komend jaar
weer verder kunnen uit te bouwen dankzij onze gevarieerde
hengstencollectie.

After the end of a decade, we look forward to the next one
with great pleasure and confidence. As a breeding station
we continue to develop and we hope to be able to optimally serve the breeders in 2020 once again. With our stallion collection we offer an interesting mix of proven and
promising stallions. For example, the stallion Bustique has
definitively established his name as a sire. Thanks to the
outstanding Grand Prix and World Cup winner Beauville
Z and multiple other internationally successful offspring,
Bustique proved itself in breeding. It can already be said
that he is by far the best son of Indoctro in breeding, and
that is something we have always hoped for.
In addition, we have been able to add several top talents
to our stallion collection, such as the French four-yearold champion: the promising Montender son Farzack des
Abbayes, the well-tested Edinburgh son Ludovicus and the
striking Aganix du Seigneur son Lambada Shake AG. These
three future talents seem all able to bring the breeding of
show jumpers to a higher level. We also have that expectation for our home-bred stallion Kardinaal HX, who makes
a lot of progression.
The development of the international sport stallions
Gaspahr and Cape Coral RBF Z in breeding is also very
positive. Last season, for example, the last-mentioned produced the champion mares in Limburg, Noord-Brabant
and the vice champion in Overijssel. Entertainer continues
his international sports career and his offspring are also
able to distinguish themselves. Many young Entertainers
are sold abroad and stand out in the young horse competitions. Looking back on the past decade, we can conclude
that our stallions prove their added value for both our own
breeding and that of many breeders. We are confident
that we can continue to expand this in 2020 thanks to our
varied stallion collection.
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HENGSTEN
SHOW

STALLION
SHOW

Woensdag 8 april

Wednesday April 8th

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 (pref)

		Caletto II

Vanessa VII

		Orgesch
		Graphit

Grannus

		Odessa

Jutha
(pref, pres)
		
		Argentinus
Utopie
		Uta II
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Bustique, leverancier van eersteklas springpaarden
De opmars van in 2019 terug naar Stal Hendrix gekeerde vererver Bustique is opvallend. De uit zijn eerste jaargang gefokte
zoon Beauville Z won met Maikel van der Vleuten in 2019
twee Grote Prijzen en een Wereldbekerkwalificatie, en ook
nakomelingen als Berdien Z, Falco V, Feeling Luckey en Gaga E
d’Augustijn maken reclame.
Als driejarige werd Bustique verkozen tot reservekampioen op
de hengstenkeuring. Na successen in de hengstencompetities
en jonge paardenwedstrijden behaalde hij meerdere internationale klasseringen op 1.45/1.50m-niveau.
Onder Maikel van der Vleuten maakt zoon Beauville Z uitstekende reclame. In 2019 wonnen zij zowel de GCT-GP van
Monte Carlo, als de Wereldbeker van La Coruna én de GP van
Ommen. Hij komt uit de eerste jaargang van Bustique, waaruit
ook nakomelingen als F, Feeling Luckey, Falco V, Fabalia en
Florida Balia NL prestaties leveren op 1.50m-niveau. Uit
de 2011-jaargang presteren nakomelingen als Berdien Z,
Gaga E d’Augustijn, International Popcorn en Bonita van het
Keizershof Z opvallend. In 2013 werd dochter Footlose HX uitgeroepen tot NMK-kampioene.
Bustique is een volle broer van Yann Candele’s Grand Prixpaard Mustique, en een halfbroer van het Grand Prix-paard
Noor van Carry Huis in ’t Veld, waarmee Bustique een sterke
Oldenburgse prestatiestam vertegenwoordigt.

Bustique, supplier of first-class show jumpers
The advance of Bustique, who returned to Stal Hendrix in
2019, is remarkable. His son Beauville Z won two Grand Prix
and a World Cup in 2019, and also offspring such as Berdien
Z, Falco V, Feeling Luckey and Gaga E d’Augustijn already made
good advertisement.
Bustique was elected vice champion at the KWPN stallion
show. After claiming several great results in the stallion and
young horse competitions, he won multiple prizes in international 1.45/1.50m classes.
Under Maikel van der Vleuten, Beauville Z won the GCT-GP of
Monte Carlo, the World Cup of La Coruna as well as the GP
of Ommen. He comes out of Bustique’s first year of breeding,
from which also offspring like F, Feeling Luckey, Falco V, Fabalia
and Florida Balia NL are performing on 1.50m level. From
Bustique’s second year, offspring such as Berdien Z, Gaga E
d’Augustijn, International Popcorn and Bonita van Keizershof
Z are achieving great results. In 2013 his daughter Footlose
HX, out of his first crop, was elected Dutch Champion Mare.
Bustique is a full brother of Yann Candele’s Grand Prix jumper
Mustique, and a half-brother of the Grand Prix jumper Noor,
with which Bustique represents a solid Oldenburg performance family.
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Nakomelingen
Offspring

BUSTIQUE

Beauville Z (Bustique x Jumpy des Fontaines)
Maikel van der Vleuten (NED)
8

1.60m

Nakomelingen
Offspring

BUSTIQUE

Gaga E D’Augustein (Bustique x Elmshorn)
Rodrigo Almeida (POR)

1.55m
9

Nakomelingen
Offspring

BUSTIQUE

Feeling Luckey (Bustique x Krunch de Breve)
Karim El Zoghby (EGY)
10

1.60m

Nakomelingen
Offspring

BUSTIQUE

F (Bustique x Krunch de Breve)
Eduardo Alvarez Aznar (ESP)

1.50m

International Popcorn (Bustique x Animo)
Denis Lynch (IRL)

1.45m
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CAPE
CORAL
RBF Z

Grey | 1.73 m | Born 2009 | Stud fee € 1.000,Only frozen semen available

		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
De opvallende Cape Coral RBF Z timmert in zowel de sport
als fokkerij hard aan de weg. Zijn eerste fokkerijresultaten
zijn ronduit veelbelovend. Om deze 1.50m-geklasseerde
hengst in 2020 alle kansen voor de sport te geven, zal hij komend seizoen alleen via diepvriessperma beschikbaar zijn.

Cape Coral RBF Z, impressive on all fronts
The striking Cape Coral RBF Z is making progress in both
sport and breeding. His first breeding results are very promising. To give this 1.50m jumping stallion all the opportunities for the sport in 2020, he will only be available via frozen
semen this season.

Vader Cornet Obolensky is één van de beste verervers
aller tijden. Onder Marco Kutscher nam hij deel aan de
Olympische Spelen en als fokhengst heeft hij zich dubbel
en dwars bewezen met nakomelingen als Cornet d’Amour,
Clooney, Comme Il Faut en Cornado NRW. Cape Coral RBF
Z is gefokt uit de merrie Gerona PP die zelf op 1.40m-niveau is uitgebracht. Het betreft hier de Holsteiner stam 429,
bekend van uitschieters als Numero Uno, Dutch Capitol,
Lorenz, Kassini Jac en Bellinda.

Sire Cornet Obolensky is one of the best breeding stallions
of all time. He participated in the Olympic Games and as a
progenitor he has proven himself even more with offspring
like Cornet d’Amour, Clooney, Comme Il Faut and Cornado
NRW. Cape Coral RBF Z was bred out of Gerona PP, who
was successfully competing on 1.40m level. This family is the
well-known Holsteiner damline 429, from which top horses like Numero Uno, Dutch Capitol, Lorenz, Kassini Jac and
Bellinda also descend.

In 2019 drukte Cape Coral RBF Z zijn stempel op het KWPN
merriekeuringsseizoen. Zijn dochters Lilly HX en Lady dy
Loma werden uitgeroepen tot CK-kampioenes en dochter
La Suprise SF eindigde als reservekampioen. Vier dochters
werden uitgenodigd voor de NMK, waar Lilly HX als vierde
geplaatst werd. Zijn dochter La Luna Especiale viel op in de
merrietest waarvoor ze met 83 punten slaagde.

In 2019 Cape Coral RBF Z made his mark on the KWPN mare
inspection season. His daughters Lilly HX and Lady dy Loma
won regional titles and daughter La Suprise SF finished as
vice champion. Four daughters were invited for the National
Mare Show, where Lilly HX ended up fourth in the final. His
daughter La Luna Especiale showed her talent in the mare
test for which she passed with 83 points.
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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
Na een succesvolle sportloopbaan bij de jonge paarden
onder Pieter Keunen, behoort Entertainer nu tot de internationale troeven van Michel Hendrix. In 2019 sprong
Entertainer naar 1.60 m niveau en behaalde hij enkele internationale klasseringen in onder meer Kronenberg, Valence
en St. Tropez.
Ook als vererver timmert Entertainer hard aan de weg. Bij
het KWPN is uit zijn tweede jaargang zoon Karamba goedgekeurd en in de jonge paardenwedstrijden vallen de jonge
Entertainers op met hun springaanleg, reflexen en goede
rijdbaarheid. Getuige onder meer ook de via de Dutch Sport
Horse Sales verkochte toekomsttalenten Jermaine HX en
Joyko Keysershof.
Genetisch gezien zit Entertainer heel sterk in elkaar. Hij
stamt af van de Grand Prix-hengst Warrant, die onder meer
ook Wereldkampioen Garant leverde. Zijn moeder Shilavsca
Fortuna bracht eerder al de Carolus II-zoon Cooper, die
voor €105.000,- werd verkocht tijdens de Expo Talent Sale
en nu in het 1.40m geklasseerd is. Uit deze directe lijn komen ook verdienstelijke internationale springpaarden als
Bulavsco (Sanne Thijssen), Brighton Bay (Emma Augier de
Moussac), Zellobee (Maureen Bonder) en Bull Run’s Divine
Fortune (Kristen Vanderveen).

Entertainer, strongly developing in sports and breeding
After a successful sport career in the young horse classes under Pieter Keunen, Entertainer is now one of Michel
Hendrix’s top horses. In 2019 he jumped up to 1.60 m level
and achieved great international in Kronenberg, Valence
and St. Tropez.
Entertainer is also making progress as a breeding stallion.
The KWPN approved his son Karamba, which comes out of
his second year. In the young horse competitions the offspring of Entertainer stand out with their jumping talent,
reflexes and good rideability. Two of them were sold at the
Dutch Sport Horse Sales: the promising Jermaine HX and
Joyko Keysershof.
Given his excellent pedigree, it is no wonder that Entertainer
is an asset in breeding. He is sired by the Grand Prix stallion
Warrant, who also produced World Champion Garant and
several GP jumpers. His dam Shilavsca Fortuna foaled the
Carolus II son Cooper, who was competing on 1.40m level.
From this direct line also descend international show jumpers such as Bulavsco, Brighton Bay, Zellobee and Bull Run’s
Divine Fortune.
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Nakomelingen
Offspring

ENTERTAINER

Kick me Promesse (Entertainer x Tangelo van de Zuuthoeve)
Alwin Berendsen (NED)
16

4 yo

Nakomelingen
Offspring

ENTERTAINER

Jermaine HX (Entertainer x Cantos)
Oda Charlotte Lyngvaer (NOR)

5 yo
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FARZACK
DES
ABBAYES
Bay | 1.67 m | Born 2015 | Stud fee € 1.000,-

		Calypso II
Contender
		

Montender

Gofine

		Burggraaf

Jesprit

		Esprit
		Double Espoir

Flipper d’Elle

		

Pavlova des Malais

Palme du Landey
		Socrate de Chivre
Edelweis du Landey
		Djerba
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Farzack des Abbayes, de veelbelovende Franse kampioen
Met de komst van de beloftevolle Farzack des Abbayes heeft
Stal Hendrix een fantastisch Frans talent in huis gehaald.
Op de nationale kampioenschappen in Fontainebleau won
deze SF en Zangersheide gekeurde hengst in 2019 de kampioenstitel bij de vierjarigen.

Farzack des Abbayes, the promising French champion
With the promising five-year-old Farzack des Abbayes, Stal
Hendrix offers an outstanding French talent available for
breeding. At the national championships in Fontainebleau,
this French and Zangersheide approved stallion won the
championship title for the four-year-olds in 2019.

De sensationeel springende Farzack des Abbayes heeft in
Frankrijk een sterk seizoen achter de rug. Zijn eigen kwaliteiten in combinatie met zijn genenpakket maken hem zeer
interessant voor de fokkerij. Hij stamt af van de Olympische
hengst Montender, die zelf ongekend succesvol was. Onder
Marco Kutscher won hij dubbel brons op de OS, en dubbel
goud op het EK. In de fokkerij maakt Montender naam dankzij
uitschieters als Tokyo du Soleil, Monte Bellini en Messenger.
Moeder Palme du Landey leverde in combinatie met L’Arc de
Triomphe al het internationale 1.45m-paard Urtimack des
Abbayes en de 1.40m geklasseerde Valmack des Abbayes.

The sensational jumping Farzack des Abbayes has had
a strong season in France and is developing well at Stal
Hendrix. His own qualities in combination with his strong
origines make him very valuable for breeding. He is sired
by Montender, who was unprecedentedly successful for
years. Under Marco Kutscher he won individual and team
bronze at the OG in Athens and double gold at the EC in
San Patrignano. Montender made progress in breeding
thanks to outliers such as Tokyo du Soleil, Monte Bellini and
Messenger. Dam Palme du Landey already foaled the international 1.45m showjumper Urtimack des Abbayes and the
on 1.40m level performing Valmack des Abbayes.

Uit deze Franse moederlijn zijn al talloze internationale
springpaarden voortgekomen, waaronder ook het Grand
Prix-paard Viva de Malica (v.Lagon de l’Abbaye). De goed
gemodelleerde Farzack des Abbayes beschikt over een fantastische, gedragen galop waarin hij uitblinkt met zijn natuurlijke balans. Op de sprong overtuigt hij met zijn goede
techniek, vermogen en inzet.

Numerous international showjumpers have already
emerged from this French damline, including the Grand
Prix showjumper Viva de Malica. Farzack des Abbayes has
a good conformation, very interesting bloodlines and a fantastic canter. On the jump he stands out with his good technique, scope and effort.
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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
Onbegrensd atletisch vermogen, zeer voorzichtig en veel
bloed. Dat kenmerkt de imponerende hengst Gaspahr.
Onder Pieter Keunen geeft de Berlin-zoon keer op keer zijn
visitekaartje af op de nationale en internationale concoursen. Inmiddels presteert Gaspahr succesvol op internationaal 1.50m-niveau.
Zijn vader Berlin was jarenlang een echte ambassadeur
voor de Nederlandse springsport onder Gerco Schröder.
Ze behaalden sportieve hoogtepunten als het winnen van
teamgoud op het WK in Aachen en Europees teamgoud
in Mannheim. In de fokkerij heeft Berlin zich weten te onderscheiden dankzij nakomelingen op topniveau als Extra,
Athene, Zilverstar T en Zerlin. Ook van moederszijde voert
Gaspahr interessante genen. Zijn moeder Costa sprong
zelf in het 1.30m en stamt af van topvererver Tangelo van
de Zuuthoeve. Overgrootmoeder Jante gaf het Grand Prixspringpaard Triple (v.Gran Corrado) die jarenlang succesvol
was onder Michel Hendrix. Ook de KWPN goedgekeurde
hengst No Limit is een directe nakomeling van Jante.
De eerste nakomelingen van Gaspahr zijn in 2016 geboren. Hij lijkt zijn formaat, lichtvoetigheid en springaanleg in
sterke mate te vererven. Afgelopen jaar werd uit zijn eerste
jaargang dochter Lebora uitgenodigd voor de Nationale
Merriekeuring en op de KWPN hengstenkeuring imponeerde zijn zoon Markant.

Gaspahr, the right mix of blood and power
Unlimited power, very careful and a lot of blood. That characterizes the mighty stallion Gaspahr. Under Pieter Keunen,
the Berlin son impresses time and time again at national
and international competitions. Gaspahr is currently successful competing on international 1.50m level.
His sire Berlin was for many years a true ambassador for
Dutch showjumping under the saddle of Gerco Schröder.
They achieved sporting highlights such as winning team gold
at the WC in Aachen and European team gold in Mannheim.
In breeding, Berlin has distinguished himself thanks to offspring like H&M Extra, Athene, Zilverstar T and Zerlin. His
dam Costa jumped on 1.30m level and great-granddam
Jante has foaled the Grand Prix jumping horse Triple, who
was successful for many years with Michel Hendrix. Also the
KWPN approved stallion No Limit is a son of Jante.
The first offspring of Gaspahr were born in 2016. He seems
to inherit his size, light-footedness and jumping ability to a
great extent. Last year his daughter Lebora, out of his first
year of breeding, was invited for the National Mare Show
and his son Markant was invited for the KWPN Stallion Show.
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Nakomelingen
Offspring

GASPAHR

Markant (Gaspahr x Durrant)
2017
22
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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 (pref, pres)
		Fedor (keur)

Karandasj (keur)

		Corrie (keur, pref, pres)

Wimette (ster, sport-spr)
		Burggraaf (pref)
Rimette (pref, pres)

		Irmette (keur, pref, pres, 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, the top athlete with two Grand Prix parents
Kardinaal HX has it all. An extra 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 toont veel gelijkenis met zijn Grand Prix-moeder
Wimette, die jarenlang in de internationale sport heeft gepresteerd. Deze vermogende merrie is op haar beurt een halfzus
van het internationale 1.50m-paard Zamette. Grootmoeder
Rimette is een halfzus van de succesvolle Grand Prix-paarden
Nirmette en Sjarmette, waarmee Kardinaal HX uit een ijzersterke vertakking van de Balia-stam komt. Zijn vader Don
Diablo HX behaalde meerdere topklasseringen op 1.50m-niveau en drukt ook als vererver een stempel.

Kardinaal HX is very similar to his Grand Prix dam Wimette,
who has performed in the international sport for several
years. This scopey mare is a half-sister of the international 1.50m jumping horse Zamette. Granddam Rimette is a
half-sister of the successful Grand Prix horses Nirmette
and Sjarmette, causing Kardinaal HX represents a strong
part of the Balia-family. His sire, Don Diablo HX, has
achieved several top rankings on 1.50m level and is making progress as a sire.

In het KWPN verrichtingsonderzoek viel Kardinaal HX op met
zijn atletische galop, goede lichaamsgebruik en surplus aan
atletisch vermogen. Kardinaal HX springt 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. In Den Bosch
was hij al als vierde geplaatst in de kampioenskeuring en hij
wordt door Pieter Keunen verder opgeleid voor de sport.

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. Kardinaal HX jumps with the body
upwards, with good reflexes, good use of the body and a
good technique of the fore- and hindleg. Kardinaal HX is very
careful and shows much to very much athletic ability. At the
KWPN Stallion Show he was placed fourth in the champion
ring and he is now being trained by Pieter Keunen.
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LAMBADA
SHAKE
AG
Bay | 1.66 m | Born 2016 | Stud fee € 800,-

		Darco
Ogano Sitte
		Lalta

Aganix du Seigneur

		Chellano Z

Cadix du Seigneur Z

		Atlanta Sitte
		Stakkato

Spartacus

		Galina

Grappa
AG
		
		Padinus
Beau Monde

		Pinechas
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Lambada Shake AG, de moderne verrichtingskampioen
Met een absolute droomlijst heeft Lambada Shake AG het
verrichtingsonderzoek als kampioen afgerond. Deze moderne
topatleet is ingeschreven met 90 punten, wat slechts één keer
eerder is voorgekomen. Hij combineert uitzonderlijk springtalent met een zeer atletisch exterieur en interessante afstamming.
Vader Aganix du Seigneur ontwikkelt zich tot een topvererver. Zijn oudste nakomelingen breken door op internationaal 1.50m-niveau, zoals Agana van het Gerendal Z, Alanix
Hero Z, Oak Grove’s Americana en Agadance van ’t Gelutt.
In de pedigree van toptalent Lambada Shake AG is hij samengebracht met de bloedgemaakte merrie Grappa AG, die
de goed verervende Grand Prix-hengst Spartacus als vader
heeft. De lijn gaat terug op de Westfaalse merrie Pinechas,
die al internationale 1.40m-paarden Elmo (v.Quatro Z) en
Dinechas (v.Cobra) leverde.
Op de hengstenkeuring etaleerde Lambada Shake AG keer
op keer zijn spraakmakende springkwaliteiten, en in het verrichtingsonderzoek liet hij ook onder het zadel geen enkele
twijfel over zijn talent bestaan. Hij kreeg een 9,5 voor zijn galop en 9’s voor de reflexen, techniek, vermogen en aanleg. Met
zijn surplus aan atletisch vermogen, uitmuntende galoppade
en fabelachtige combinatie van bloed en vermogen kan hij
van grote toegevoegde waarde zijn voor de fokkerij.

Lambada Shake AG, the modern champion
of the performance test
With outstanding marks, Lambada Shake AG completed
the KWPN performance test as the champion. This modern
top athlete reached a total of 90 points, which has been
accomplished only once before. He combines exceptional
jumping talent with very athletic conformation and interesting pedigree.
Sire Aganix du Seigneur is developing into a top progenitor.
His oldest offspring are making progress on 1.50m level
such as Agana van Gerendal Z, Alanix Hero Z, Oak Grove’s
Americana and Agadance van ‘t Gelutt. In the pedigree of top
talent Lambada Shake AG, he is united with the blood-made
mare Grappa AG, whose father is the valuable Grand Prix stallion Spartacus. The line goes back to the Westphalian mare
Pinechas, who foaled the international 1.40m showjumpers
Elmo and Dinechas.
At the KWPN Stallion Show, Lambada Shake AG demonstrated his special jumping qualities time and time again, and in
the performance test he left no doubt about his talent under
saddle either. He received a 9.5 for canter and 9’s for reflexes,
technique, scope and talent as a jumping horse. With his surplus of athletic ability, excellent canter and fabulous combination of blood and scope, he will be very valuable for breeding.
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LUDOVICUS
A
Bay | 1.71 m | Born 2016 | Stud fee € 800,Available at Hengstenhouderij Jos & Trudi Houwen

		Quick Star
Vleut
		Nicce

Edinburgh

		Darco

Olympic Queen (keur, pres, sport-spr)

		First Lady (keur, pref, pres)
		

Balou du Rouet

Baloubet du Rouet

		Georgia

Fanetra (elite)
		Clinton
Anetra van de Leeuwerk
		Fontera
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Ludovicus, uitblinker met inzet en atletisch vermogen
Uit de tweede jaargang van de internationaal 1.50m-springende hengst Edinburgh komt deze opvallende atleet
Ludovicus. Met zijn extra model, uitstekende instelling,
krachtige galop en surplus aan atletisch vermogen lijkt deze
KWPN-goedgekeurde hengst voor zowel sport als fokkerij
een aanwinst.
De genetisch interessante Edinburgh heeft al menigmaal zijn
springkwaliteit laten zien en sinds eind 2019 wordt hij uitgebracht door Maikel van der Vleuten. Als negenjarige gooide
Edinburgh hoge ogen door foutloos vijfde te worden in de
1.50m Sires of the World in Lanaken. Ludovicus’ moeder
Fanetra combineert de bewezen internationale sport- en
fokhengsten Balou du Rouet en Clinton, en is een halfzus
van het 1.40m-springpaard Douglas (v.Canturano). Uit deze
directe lijn komen ook Lauren Crooks’ internationale Grand
Prix-springpaard Dancer en de 1.45m-springende Elinck.
In het verrichtingsrapportage wordt Ludovicus omschreven
als een eerlijke, betrouwbare en sympathieke hengst met
een goede tot zeer goede instelling. De galop is krachtig, actief en heeft een goede ruimte en zeer goede gedragenheid.
Ludovicus springt met goede tot zeer goede reflexen, en een
goed lichaamsgebruik. Hij lijkt voorzichtig en toont veel tot
zeer veel atletisch vermogen. Dat resulteerde in een puntentotaal van 83,5.

Ludovicus, promising athlete with perfect attitude
The very promising Ludovicus comes from the second crop
of the international 1.50m jumping stallion Edinburgh. With
his outstanding conformation, excellent attitude, powerful
canter and surplus of athletic ability, this KWPN-approved
stallion seems to be an asset for sport and breeding.
The genetically interesting Edinburgh has often shown his
jumping quality and since the end of 2019 he is ridden by
Maikel van der Vleuten. At the age of nine he placed himself in the picture by finishing fifth in the Sires of the World
(1.50m) competition in Lanaken. Ludovicus’s dam Fanetra is
a half-sister of the 1.40m showjumper Douglas (s.Canturano) and combines the proven stallions Balou du Rouet and
Clinton, with which Ludovicus has great origines. Out of this
direct line also come Lauren Crooks’ international Grand Prix
showjumper Dancer as well as the 1.45m jumping Elinck.
In the performance report of the KWPN Ludovicus is described as an honest, reliable and sympathetic stallion with
a very good attitude. The canter is powerful, active and has
good posture and balance. Ludovicus jumps with very good
reflexes and use of body. Ludovicus seems to be careful and
shows athletic scope. That resulted in a total of 83.5 points.
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ULTIMO
VAN TER
MOUDE

Grey | 1.66 m | Born 1997 | Stud fee € 1.250,Available at Stal Aris van Manen, Mathijs van Middelkoop

		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

30

Ultimo van ter Moude, bewezen en onvolprezen
De spijkerharde Grand Prix-hengst Ultimo van ter Moude bewijst dat goede fokkerij niet tijdsgebonden is. Hij presteerde
met Todd Minikus succesvol op het hoogste niveau, en overwon de Grand Prix-rubrieken met zijn fantastische vermogen, techniek en winnaarsmentaliteit. Uit een beperkt aantal
nakomelingen heeft Ultimo al een stel zeer opvallend presterende paarden voortgebracht, en een behoorlijk percentage
presteert in de internationale sport. Eén van zijn bekendste
nakomelingen is Quartz Rouge, die met Jerôme Hurel deelnam aan het EK 2015 in Aken. Ook succesvolle nakomelingen als Rouge Pierreville, Ramona de Flobecq, Jameelaty en
Rouge de Ravel worden uitgebracht op het hoogste niveau.
Ultimo van ter Moude is één van de laatste levende zonen
van de legendarische vererver Capitol I. Deze stempelhengst kan zonder twijfel worden gerekend tot één van
de meest invloedrijke hengsten van de springpaardenfokkerij. Hij gaf waardevolle fokhengsten als Carthago, Cento,
Cassini, Clinton, Carolus II en Indoctro. Van moederszijde
voert hij het bloed van Major de la Cour, de BWP ambassadeur die al meer dan 30 Grand Prix-paarden bracht.
Ultimo is goedgekeurd voor Selle Francais en heeft bij het
BWP de status elitehengst verdiend. Zijn nakomelingen
hebben veel bloed, atletisch vermogen en springkwaliteit.

Ultimo van ter Moude, proven but unsurpassed
The tough Ultimo van ter Moude proves that good breeding
is not time-bound. He successfully performed on the highest
level with Todd Minikus, and jumped the Grand Prix classes
with his fantastic ability, technique and winning mentality.
Out of a limited number of offspring, Ultimo has produced a
couple of very successful horses, and a good percentage of
his offspring are competing in international classes. One of
his most famous offspring is Quartz Rouge, who participated
with Jerôme Hurel in the EC in Aachen. Descendents such as
Rouge Pierreville, Ramona de Flobecq, Jameelaty and Rouge
de Ravel are also competing in the big classes.
Ultimo van ter Moude is one of the last living sons of the
legendary sire Capitol I. This influential stallion can undoubtedly be counted among the most influential stallions of the
breeding of jumper horses. He sired valuable stallions such
as Carthago, Cento, Cassini, Clinton, Carolus II and Indoctro.
Damsire is the BWP ambassador Major de la Cour, who has
produced over 30 Grand Prix horses.
Ultimo is approved for Selle Francais and has earned the
elite stallion status for the BWP studbook. His offspring have
a lot of blood, athletic ability and jumping quality.
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Nakomelingen
Offspring

ULTIMO
VAN TER MOUDE

Rouge de Ravel (Ultimo van ter Moude x Quouglof)
Guy Williams (GBR)
32

1.60m
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HX Familie

HX FAMILY

Don Diablo HX (Vittorio x Calvados)
Nick Bentermann (GBR)

Fandango HX (Vittorio x Odermus R)
Tim van den Oetelaar (NED)
34

1.60m

HX Familie

HX FAMILY

Ustinov (Libero H x Nimmerdor)
Caroline Müller (GER)

1.60m
35

HX Familie

HX FAMILY

El Primero (Numero uno x Indorado)
Victoria Colvin (USA)
36

HX Familie

HX FAMILY

Vittorio (Calippo I x Martel xx)
Pieter Keunen (NED)

1.60m
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Evenementen

EVENTS

22-7-2020

De door Stal Hendrix georganiseerde evenementen zijn in de loop der
jaren stuk voor stuk uitgegroeid tot
vaste pijlers op de hippische agenda. Op deze evenementen komt
het beste van sport en fokkerij samen, en hier zijn ook hengsten van
Stal Hendrix en/of hun nakomelingen in actie te zien. De data voor
komend jaar zijn:

Over the years, the events organized by Stal Hendrix have all become
prominent highlights on the equestrian agenda. The best of sport and
breeding come together at our
events, and you can meet (some of
the) stallions of Stal Hendrix and/or
their offspring on each of them. The
dates for the coming year are:

8 APRIL 2020

HENGSTENSHOW
STALLION SHOW
22 T/M 25 JULI 2020
21-9-2020

JUMPING PEEL & MAAS
25 JULI 2020

FINALE HENDRIX COMPETITIE
FINAL HENDRIX COMPETITION
21 SEPTEMBER 2020

DUTCH SPORT HORSE SALES
23-9-2020

22 SEPTEMBER 2020

DUTCH SPORT HORSE SALES
23 SEPTEMBER 2020

LIMBURGSE VEULENVEILING
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Dekvoorwaarden

STUD CONDITIONS
1. DEKSEIZOEN

1. BREEDING SEASON

Het dekseizoen loopt van 1 maart tot 15 augustus 2020.

The breeding season runs from March 1st to August 15th 2020.

2. BESTELPROCEDURE VERS SPERMA

2. PROCEDURES for SEMEN

Het is mogelijk om het sperma van onze 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 op het Hengstenstation te
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 2020 te melden.
Indien de fokker de gustverklaring nalaat, wordt het totaalbedrag automatisch in rekening gebracht. De gustverklaring
dient door een dierenarts verstrekt te worden.

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 2020. 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 veterinarian.

3. EMBRYO-TRANSPLANTATIE en ICSI

3. EMBRYO TRANSFER and ICSI

Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma
gebruikt voor embryo-spoeling of voor ICSI. Indien er geen
embryo(s)/ICSI geslaagd is/zijn, kan er opnieuw sperma besteld worden voor deze merrie.
Dekgeld voor vers sperma wordt per geslaagde embryo/
ICSI in rekening gebracht, dit geldt ook voor ingevroren
embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één inseminatie
worden gespoeld.
Merriehouder dient P.M.E.J. Hendrix BV vóór 1 oktober
2020 een door de dierenarts of het ET-center opgesteld en
ondertekend overzicht te bezorgen van het aantal spoelingen en het aantal geslaagde embryo’s/ ICSI’s per merrie.
Indien de transplantatie van het embryo/ ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit overzicht als een gustverklaring
(indien vermeld).

Indicate at the first order whether the ordered semen is
used for embryo rinsing or for ICSI. If no embryo (s) / ICSI
has passed, new semen can be ordered for this mare.
Coverage fee for fresh semen is charged per successful embryo / ICSI, this also applies to frozen embryos and if several
embryos are flushed from one insemination.
Mare owner must provide P.M.E.J. Hendrix BV an overview
prepared and signed by the veterinarian or the ET center
before 1 October 2020 of the number of washes and the
number of successful embryos / ICSIs per mare.
If the transplantation of the embryo / ICSI has not been successful, this overview serves as a gust statement (if stated).

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
Of via de website https://www.stalhendrix.nl/hx-stallions/
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.

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
Or website: https://www.stalhendrix.nl/hx-stallions/
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.
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Alleen gecertificeerde inseminatiestations, die aangesloten
zijn bij de Bond van KWPN Hengstenhouders hebben recht
op inseminatievergoeding.

5. FACTUREN/BETALING
Vers sperma
De merriehouder ontvangt bij bestelling een eerste factuur
voor het vaste dekgeld van € 300,- en eventuele transportkosten indien de merriehouder kiest voor het laten bezorgen van het verse sperma. In oktober zal de merriehouder
een tweede factuur met de bijkomende kosten bij dracht
van de merrie. Deze bedragen kunt u bekijken in artikel 6
van deze voorwaarden. Ook zullen eventuele transportkosten aan de merriehouder gefactureerd worden, indien de
transportkosten die reeds in de eerste factuur in rekening
gebracht zijn, wordt overschreden.
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.
Diepvriessperma
De merriehouder ontvangt bij bestelling van het diepvriessperma een factuur van het aantal bestelde rietjes. De tarieven kunt u bekijken in artikel 7 van deze voorwaarden.
Betalingen van facturen van P.M.E.J. Hendrix BV dienen voor
verzending van het diepvriessperma te zijn voldaan.

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

DEKGELDEN 2020 - VERS SPERMA
Bustique
Entertainer
Farzack des Abbayes
Gaspahr
Kardinaal HX
Lambada Shake AG
Ludovicus A
Ultimo van ter Moude

Vaste
kosten
€ 300,€ 300,€ 300,€ 300,€ 300,€ 300,€ 300,€ 300,-

Bij
dracht
€ 950,€ 700,€ 700,€ 700,€ 500,€ 500,€ 500,€ 950,-

Totaal 		
(Excl. BTW)
€ 1.250,€ 1.000,€ 1.000,€ 1.000,€ 800,€ 800,€ 800,€ 1.250,-

De verzendkosten worden allemaal doorberekend aan de
merriehouder, € 33,- per verzending. (prijswijzigingen voorbehouden)
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Fresh semen
When ordering, the mare owner receives an initial invoice
for the fixed cover fee of € 300 and any transport costs if
the mare owner chooses to have the fresh semen delivered. In October the mare holder will receive a second invoice with the additional costs in case of mare’s gestation.
You can view these rates in article 6 of these conditions.
Any transport costs will also be invoiced to the mare owner
if the transport costs already charged in the first invoice
are exceeded.
Payments of invoices from P.M.E.J. Hendrix BV must be paid
within 30 days after the invoice date. If the payment term
is exceeded, the invoice amount will be increased with collection costs and penalty interest as well as any collection
costs, both judicial and extrajudicial.
Frozen semen
When the frozen semen is ordered, the mare owner receives an invoice for the number of straws ordered. You can
view the rates in article 7 of these conditions.
Payments of invoices from P.M.E.J. Hendrix BV must be paid
for the shipment of the frozen sperm.

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

STUD FEES 2020 - FRESH SEMEN
Stallion

6. DEKTARIEVEN VERS SPERMA

Hengst

5. INVOICES/PAYMENT

Bustique
Entertainer
Farzack des Abbayes
Gaspahr
Kardinaal HX
Lambada Shake AG
Ludovicus A
Ultimo van ter Moude

Fixed
Costs
€ 300,€ 300,€ 300,€ 300,€ 300,€ 300,€ 300,€ 300,-

In
Foal
€ 950,€ 700,€ 700,€ 700,€ 500,€ 500,€ 500,€ 950,-

Total
(Excl. VAT)
€ 1.250,€ 1.000,€ 1.000,€ 1.000,€ 800,€ 800,€ 800,€ 1.250,-

All shipping costs are charged to the mare owner at a rate
of € 33,- per shipment. (price changes reserved)

7. DEKTARIEVEN DIEPVRIESSPERMA

7. STUD FEES for FROZEN SEMEN

Voor diepvriessperma van onze hengsten, kunt u contact
opnemen met het Hengstenstation. Tarieven voor diepvriessperma zijn exclusief Nederlandse omzetbelasting, afdrachten en eventuele aanvullende kosten. De kosten voor
verzending en gezondheidspapieren van diepvriessperma
worden aanvullend op de factuur in rekening gebracht.

Please contact us for frozen semen from our stallions.
Fees for frozen semen are excluding Dutch VAT, remittances and any additional costs. The costs for shipping and
health papers from frozen semen are charged additionally
to the invoice.

DEKGELDEN 2020 - DIEPVRIESSPERMA

Stallion
Bustique
Cape Coral RBF Z
Don Diablo HX
Entertainer
Farzack des Abbayes
Gaspahr
Hemmingway
Ultimo van ter Moude
Vittorio

Hengst
Bustique
Cape Coral RBF Z
Don Diablo HX
Entertainer
Farzack des Abbayes
Gaspahr
Hemmingway
Ultimo van ter Moude
Vittorio

Tarief per rietje
€ 500,€ 500,Op aanvraag
€ 400,€ 500,€ 400,€ 250,€ 400,€ 350,-

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.

STUD FEES 2020 - FROZEN SEMEN
Fee per straw
€ 500,€ 500,On request
€ 400,€ 500,€ 400,€ 250,€ 400,€ 350,-

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.

Contactpersonen

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, Ahmed Al Maawali, Wil Smeets,
Hervé Bonnaud - 1clic photo, Sportfot, Fototrailer & World of Showjumping.
VORMGEVING & DRUK DTP Graphic Products, Panningen
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