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Voorwoord

FOREWORD
Beste fokkers,

Dear breeders,

De fokkerij is volop in beweging en we hebben op de
Limburgse Veulenveiling weer gezien dat voor kwaliteit
goed betaald wordt. Zelfs in de Corona-tijden is de vraag
naar veulens onverminderd gebleven en zitten ook de prijzen nog steeds in de lift. Dat geeft moed!

Even in times of Corona measures, we are glad to see that
the demand for quality foals is higher than ever. We also
saw this at the Limburg Foal Auction, where we were able
to realize the best average price ever. This is a hopeful development for us as breeders.

Als hengstenstation hanteren we een strenge selectie en
voor de merriehouders ligt er de uitdaging om met de beste merries verder te gaan, zodat we samen het hoogste
kwaliteitsniveau kunnen aantikken. Ik ben verheugd dat
onze hengsten zich sterk ontwikkelen in de sport en fokkerij. Als ik terugkijk op afgelopen jaar springt natuurlijk
de prestatie van de Bustique-zoon Beauville Z er bovenuit.
Hij sprong met Maikel van der Vleuten naar een individuele medaille op de Olympische Spelen en dat is maar voor
heel weinig combinaties weggelegd. We zijn er trots op dat
een nakomeling uit de eerste jaargang van Bustique zich
zo weet te profileren en dat Bustique op basis van zijn fokkerijprestaties keur is verklaard.

As a stallion station we use a strict selection and the challenge for the mare owners is to continue with the best
mares, to make sure that together we can achieve the
highest quality level. I am delighted that our stallions are
developing very well in sport and breeding. When I look
back on last year, the performance of the Bustique son
Beauville Z stands out. He jumped with Maikel van der
Vleuten to an individual medal at the Olympic Games and
that is achievable for very few combinations. We are proud
that a descendant from the first crop of Bustique is able to
profile itself in this way.

Ook de andere hengsten die we aanbieden bewijzen
hun waarde. Als vererver maakt Cape Coral RBF Z een
fantastische indruk, afgelopen winter werden al zijn drie
gepresenteerde zonen geselecteerd voor de tweede bezichtiging en kreeg hij zijn eerste zoon al goedgekeurd.
In de Blom Cup bereikten uit zijn eerste jaargang drie nakomelingen de finale. Ook Entertainer overtuigt keer op
keer met zijn nakomelingen, waaronder met onze nieuwe
aanwinst Lambrusco. Dit fokproduct van Pieter Keunen
eindigde als tweede in de Blom Cup en liet vervolgens in
het verrichtingsonderzoek zijn kwaliteiten zien. Met zijn eigen aanleg en sterke afkomst is Lambrusco een welkome
aanvulling voor ons hengstenstation. Lambada Shake AG
heeft een zeer goede indruk gemaakt met zijn eerste veulens en presteerde overtuigend in de hengstencompetitie.
Gaspahr zal zich komend jaar weer volledig op de sport
richten en we hopen dat hij dit seizoen voor het Italiaanse
team van waarde kan zijn.

The other stallions we offer also prove their worth. Cape
Coral RBF Z makes a fantastic impression as a breeding
stallion, last winter all three presented sons were selected for the second viewing and his first son earned his
KWPN breeding license. In the Dutch young horse championships three offspring from his first crop reached the
final. Entertainer also convinces time and again with his
progeny, including with our new acquisition Lambrusco.
This stallion bred by Pieter Keunen finished second in the
Dutch championship and subsequently showed his qualities in the KWPN performance test. With his own talent
and strong origins, Lambrusco is a welcome addition to
our stallion station. Lambada Shake AG made a very good
impression with its first foals and performed very well in
the stallion competition. Gaspahr will fully return to the
sport this year and we hope he can be of value to the
Italian team this season.
All in all, our stallions are able to make a difference and that
ties in nicely with our striving for the highest achievable.

Al met al weten onze hengsten het verschil te maken en
dat sluit mooi aan bij ons streven naar het hoogst haalbare.
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BUSTIQUE
Colour

Bay

Hight

1.70 m

Born

2006

Stud fee

€ 1.500,Available for EU
at Van Olst Horses
in Den Hout

WFFS-status: Carrier/drager

		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 ontwikkelt zich tot topvererver
In 2022 heeft Bustique op basis van zijn onderscheidende fokkerijresultaten het keurpredicaat toegekend
gekregen. Ondanks zijn nog relatief jonge nakomelingen
staat Bustique al op de 34e plaats op de WBFSH sire ranking genoteerd en heel wat topruiters hebben inmiddels
Bustique-nakomelingen in hun stallen verwelkomd. Uit
zijn eerste dekjaren zijn al meer dan vijftig internationale
springpaarden voortgekomen, met als ultiem voorbeeld
natuurlijk Grand Prix- en Wereldbekerwinnaar Beauville
Z (mv.Jumpy des Fontaines). Deze uit de eerste jaargang
van Bustique gefokte ruin schreef in 2021 geschiedenis
door met Maikel van der Vleuten de individuele bronzen
medaille te winnen op de Olympische Spelen van Tokyo.
Ook met nakomelingen als Florida Balia NL, Hendrick’s
HX, Berdien, Footlose HX en Golia weet Bustique zich te
onderscheiden. Keer op keer bewijst de Indoctro-zoon
echte winnaars te geven. Paul Hendrix: “Bustique vererft zich ongelooflijk, hij treedt in de voetsporen van zijn
vader Indoctro. Meer dan tien nakomelingen presteren
al in het 1.50/1.60m en nog eens 45 nakomelingen zijn
succesvol op 1.35m- tot 1.45m-niveau.”
Zelf behaalde Bustique internationale klasseringen op
1.45/1.50m-niveau onder Michel Hendrix. Na een jarenlang verblijf in Amerika is hij in 2019 teruggekeerd naar
Stal Hendrix, waarmee hij opnieuw beschikbaar is gekomen als vererver. Bustique is een volle broer van het
Grand Prix-paard Mustique en halfbroer van het Grand
Prix-paard Noor, waarmee Bustique een sterke prestatiestam vertegenwoordigt.

Bustique develops into a top progenitor
In 2022, the KWPN awarded the ‘keur’ predicate to
Bustique based on his outstanding breeding results.
Although his first progeny are only 12 years of age,
Bustique is already placed 34th at the WBFSH Sire ranking. Many top riders have welcomed his offspring in their
stables already. Out of his first breeding years, more
than 50 descendants are competing in international classes. Including no one less than the outstanding
Grand Prix and World Cup winner Beauville Z (ds.Jumpy
des Fontaines), with whom Maikel van der Vleuten made
history by winning the individual bronze medal at the
Olympic Games in Tokyo in 2021.
Other remarkable offspring of Bustique are Florida Balia
NL, Hendrick’s HX, Berdien, Footlose HX and Golia. Time
and time again, Bustique proves to breed excellent
showjumpers with a winning mentality. Paul Hendrix:
“Bustique produces top showjumpers, he follows in the
footsteps of his sire Indoctro. More than ten offspring
are competing in 1.50/1.60m classes and 45 offspring
on 1.35m till 1.45m level.”
Bustique was placed in international 1.45/1.50m classes
with Michel Hendrix. After staying in the United States
of America for a couple of years he has returned to Stal
Hendrix in 2019. He is turning in to a top progenitor of
showjumpers and he is a sibling of the Grand Prix showjumpers Mustique and Noor, with which Bustique represents a solid performance family.

Bustique
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Nakomelingen • Offspring

BUSTIQUE

Beauville Z (Bustique x Jumpy des Fontaines)
Breeder: P. Habets			
Rider: Maikel van der Vleuten (NED)

1.70m
Born: 2010

Footloose HX (Bustique x Concorde)
Breeder: HX Breeding			
Rider: Ali Wolff (USA)
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1.55m
Born: 2010

Florida Balia NL (Bustique x Lux Z)
Breeder: J.D. Noeverman & M. Lanooy			
Rider: Mel Thijssen (NED)

1.60m
Born: 2010

Berdien (Bustique x Querlybet Hero)
Breeder: H.J. Lamers v. Ingen		
Rider: Molly Ashe Cawley (USA)

1.50m
Born: 2011

Bustique
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Nakomelingen • Offspring

BUSTIQUE

Golia (Bustique x Coriano)
Breeder: J. Dresen			
Rider: Marlon Modolo Zanotelli (BRA)

1.50m
Born: 2011

Gaga E D’Augustijn (Bustique x Elmshorn)
Breeder: S.J. Ebbinge		
Rider: Jordy van Massenhoven (BEL)
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1.60m
Born: 2011

Halocia (Bustique x Roven xx)
Breeder: J. Zwaans		
Rider: Dana Gattuso (USA)

1.50m
Born: 2012

Hendrick’s HX (Bustique x Concorde)
Breeder: HX Breeding
Rider: Michel Hendrix (NED)

1.50m
Born: 2012

Bustique
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Feiten • Facts

BUSTIQUE
Bustique, de moderne stempelhengst
Uit zijn eerste jaargangen heeft Bustique een opvallend aantal internationaal presterende nakomelingen
gebracht, waaronder de uitzonderlijke Beauville Z waarmee Maikel van der Vleuten onder meer Olympisch
brons won. Bustique ontwikkelt zich tot een waardevolle stempelhengst en kreeg dit jaar het keurpredicaat toegekend van het KWPN.
Paul Hendrix: “Bustique vererft zich ongelooflijk, hij treedt in de voetsporen van zijn vader
Indoctro.”

Bustique, the modern foundation sire
From his first crops, Bustique has already delivered a remarkable number of international performing progeny. Including the exceptional Beauville Z, with which Maikel van der Vleuten claimed
the individual bronze medal at the Olympics. Bustique is turning into a valuable foundation sire
and earned the KWPN ‘keur’ predicate in 2022 based on his remarkable breeding results.
Paul Hendrix: “Bustique produces top showjumpers, he follows in the footsteps
of his sire Indoctro.”
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Horse by Bustique
won an Olympic medial
in Tokyo - Beauville Z

Ranked best inheriting
stallion born in 2016
according to Hippomundo

1.35m +
ranked horses

14

12

25

1.50m +
ranked horses

1.45m +
ranked horses

International
victories in 2021

Bustique
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Keur predicaat • Keur Predicate

BUSTIQUE
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Bustique
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Hengstenkeuring 2022 • Stallionshow 2022

KWPN

Corvette ZG Z (Cornet Obolensky x Diamant de Semilly)
Breeder: W. Zegers

Oral JDV (Cape Coral RBF Z x Lamm de Fetan)
Breeder: J. Dresen

16

Obelisk H (Cape Coral RBF Z x Caretino)
Breeder: I. Haasken

Oska JDV (Cape Coral RBF Z x Cardento)
Breeder: J. Dresen

KWPN
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CAPE
CORAL
RBF Z
Colour

Grey

Hight

1.73 m

Born

2009

Stud fee

€ 1.250,-

WFFS-status: No carrier

		Corrado I
Clinton
		Urte
Cornet Obolensky
		Heartbreaker
Rabanna v Costerveld
		
Holivea v Costerveld
		Argentan I
Argentinus
		
Dorle
Gerona PP
		Corofino I
Corada
		Henriette II
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Cape Coral RBF Z, breekt door
als springpaardenleverancier
De eerste fokkerijresultaten van Cape Coral RBF Z zijn
spraakmakend. Uit zijn officiële eerste jaargang bereikten
drie nakomelingen de finale van de Blom Cup voor vijfjarigen in 2021. Afgelopen winter werden al zijn drie gepresenteerde zonen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek
en werd uit zijn eerdere jaargang zoon No Mercy goedgekeurd bij het KWPN met 81,5 punten. Zelf is Cape Coral RBF
Z in de internationale sport op 1.50m-niveau geklasseerd.

Cape Coral RBF Z, proves his value in breeding
The first breeding results of Cape Coral RBF Z are very promising. From his official first crop, three offspring reached the
final of the Dutch championship in 2021 and last winter all
three presented sons were selected for the performance
stallion test of the KWPN. His four-year-old son No Mercy
already earned the KWPN breeding license with a good total of 81.5 points. Cape Coral RBF Z has competed up to
international 1.50m level.

Paul Hendrix: “We zijn heel enthousiast over de nakomelingen van Cape Coral RBF Z. Hij geeft zijn goede model,
galop en springtalent duidelijk door. Zijn oudste twee nakomelingen van vóór goedkeuring zijn beide al internationaal geklasseerd en uit zijn 2016-jaargang springen heel
wat nakomelingen zich in de kijker. Hij ontwikkelt zich absoluut tot een vererver om rekening mee te houden.” Eerder
drukte Cape Coral RBF Z al een stempel op de keuringen.
Vier dochters werden uitgenodigd voor de NMK, waar Lilly
HX als vierde eindigde. In de jonge paardenrubrieken vallen uit diezelfde jaargang nakomelingen als Lady Diva HX,
Limestone HX, Largita en Laguna HX positief op.

Paul Hendrix: “We have high hopes for the offspring of Cape
Coral RBF Z. He passes on his type, canter and jumping
qualities to his offspring. He sired two offspring from before
he has been licensed as a breeding stallion and they are
both competing internationally. Also many offspring from
his official first year of breeding, born in 2016, are achieving
promising results.” Cape Coral RBF Z already made his mark
on the mare inspections. Four daughters, including two regional champions, were invited for the National Mare Show,
in which Lilly HX ended up fourth in the final. From the same
crop offspring like Lady Diva HX, Limestone HX, Largita and
Laguna HX are achieving good results in the young horse
competitions already.

Zijn vader Cornet Obolensky is één van de beste verervers
aller tijden. De Olympische hengst heeft zich dubbel en
dwars bewezen met nakomelingen als Cornet d’Amour,
Clooney, Comme Il Faut en Cornado NRW. Moeder Gerona
PP is op 1.40m-niveau is uitgebracht en vertegenwoordigt
Holsteiner stam 429.

Sire Cornet Obolensky is one of the best breeding stallions
of all time. The Olympic stallion has proven himself with
offspring like Cornet d’Amour, Clooney, Comme Il Faut and
Cornado NRW. Cape Coral RBF Z was bred out of the 1.40m
level performer Gerona PP, who represents the well-known
Holsteiner damline 429.

Cape Coral RBF Z
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Nakomelingen • Offspring

CAPE CORAL RBF Z

Celine RBF Z (Cape Coral RBF Z x Corofino)
Breeder: M. Coenen		
Rider: Aurelia Loser (SUI)

Born: 2015

Largita (Cape Coral RBF Z x Vittorio)
Breeder: P. Keunen		
Rider: Pieter Keunen (NED)
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Born: 2016

Lady Diva HX (Cape Coral RBF Z x Indoctro)
Breeder: HX Breeding 		
Rider: Stephanie Whitworth (USA)

Born: 2016

Limestone HX (Cape Coral RBF Z x Indoctro)
Breeder: HX Breeding
Rider: Gaj Riossa (SLO)

Born: 2016

Cape Coral RBF Z
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Nakomelingen • Offspring

CAPE CORAL RBF Z

Oska JDV (Cape Coral RBF Z x Cardento)
Premiehengst KWPN Hengstenkeuring 2022 - Premium stallion KWPN Stallion Show 2022

22

Cape Coral RBF Z
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Nakomelingen • Offspring

CAPE CORAL RBF Z

No Mercy (Cape Coral RBF Z x Now or Never M)
Goedgekeurde hengst KWPN 2022 - Approved Stallion KWPN 2022
Breeder: H. Vrijvogel

24

Lusina HX (Cape Coral RBF Z x Pharaon xx)
Verkocht op de Dutch Sport Horse Sales 2021 - Sold at the Dutch Sport Horse Sales 2021
Breeder: E. Krijthe & HX Breeding

Madame Pompadour HX (Cape Coral RBF Z x Cardento)
Verkocht op de Swedish Select Horse Sales 2020 - Sold at the Swedish Select Horse Sales 2020
Breeder: HX Breeding

Cape Coral RBF Z
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ENTERTAINER

Colour

Chestnut

Hight

1.71 m

Born

2009

Stud fee

€ 1.000,-

WFFS-status: No carrier

		Libero H (keur)
Numero Uno (pref)
		Jolanda (keur)
Warrant
		Nimmerdor
Karanta (keur, pref, prest)
		Furanta
		
Cor de la Bryere
Corland (keur)
		Thyra
Shilvasca Fortun (ster, prok)
		Voltaire
Mhilvasca Fortuna
(ster, pref, prest)
		Ilavasca Fortuna
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Entertainer, opvallend in sport en fokkerij
De oudste nakomelingen van Entertainer vallen op in
de internationale sport, zoals Isa, Joyce, Joelina, Joyko
Keysershof en Jermaine HX. Onder Pieter Keunen en
Michel Hendrix heeft hij zich in de sport bewezen tot
op internationaal 1.60m-niveau. Zo plaatste Entertainer
zich zonder springfouten in de 1.55m-Grand Prix van
Opglabbeek, werd hij tweede in de 2*-Grand Prix van
Kronenberg en eindigde hij als vijfde in het 1.50m van
CSI4* Saint Tropez.
Meerdere nakomelingen namen al aan de start op het
WK voor jonge springpaarden en ook in andere (internationale) jonge paardenrubrieken drukt Entertainer zijn
stempel. Zo ook in de Blom Cup afgelopen jaar, waar bijvoorbeeld zijn opvallende zoon Lambrusco reservekampioen werd bij de vijfjarigen. Paul Hendrix: “Uit de eerste
jaargangen valt een heel stel nakomelingen positief op in
de sport. Voor de Entertainer-nakomelingen geldt: hoe
ouder ze worden, hoe beter. Dat zien we ook bij zijn nakomelingen die we zelf in opleiding hebben.”
Genetisch gezien zit Entertainer heel sterk in elkaar. Hij
stamt af van de Grand Prix-hengst Warrant, die onder
meer ook Wereldkampioen en GP-winnaar Garant leverde. 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, proves his value in sport and breeding
The oldest offspring of Entertainer are performing well
in the international classes, such as Isa, Joyce, Joelina,
Joyko Keysershof and Jermaine HX. The impressive stallion can look back on a good showjumping career under
Pieter Keunen and Michel Hendrix. He was placed in the
1.55m Grand Prix of Opglabbeek, was runner-up in the
2* Grand Prix of Kronenberg and finished fifth in the
1.50m class of Saint Tropez.
Several offspring have already competed at the World
Championships for young showjumpers successfully
and Entertainer is also making his mark in other (international) young horse competitions. For example in the
Dutch championship for five-year-olds last year, where his
promising son Lambrusco ended up in the second place.
Paul Hendrix: “From his first years of breeding, various
Entertainer offspring are making progress. The older they
get, the better. We also noticed that with the Entertainer
offspring we train in our stable, they are all developing
good. For the 2022 season Entertainer will focus on sport
and is therefore only available with frozen semen.”
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 other Grand Prix showjumpers. From this direct line also descend international
show jumpers such as Bulavsco, Brighton Bay, Zellobee
and Bull Run’s Divine Fortune.

Entertainer

27

Nakomelingen • Offspring

ENTERTAINER

Lambrusco (Entertainer x Lux Z)
Breeder: L. Keunen-Hansen		
Rider: Sophie Hinners (GER)

Born: 2016

Joyko Keysershof (Entertainer x Lovefever)
Breeder: A. Michiels		
Rider: Jill Silvandersson (SWE)
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1.40 m
Born: 2014

Joelina (Entertainer x Coriano)
Breeder: J. Dresen
Rider: Oda Charlotte Lyngvaer (NOR)

1.45 m
Born: 2014

Isa (Entertainer x Canturo)
Breeder: M. Litjens
Rider: Nicolas Toro (COL)

1.50 m
Born: 2013

Entertainer
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Nakomelingen • Offspring

ENTERTAINER

Bettina (Entertainer x Cento)
Breeder: R. Janssen		
Rider: Eleanor Kunsman (USA)

30

hunters
Born: 2014

Lambrusco (Entertainer x Lux Z)
Reserve kampioen Blom Cup 2021 met Sophie Hinners en fokker Pieter Keunen
Reserve Champion Blom Cup 2021 with Sophie Hinners and breeder Pieter Keunen.

Entertainer
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FARZACK
DES
ABBAYES
Colour

Bay

Hight

1.67 m

Born

2015

Stud fee

€ 1.000,-

WFFS-status: No carrier

		
Contender
		
Montender
		
Jesprit
		

Calypso II
Gofine
Burggraaf
Esprit

		
Double Espoir
Flipper d’Elle
		
Pavlova des Malais
Palme du Landey
		Socrate de Chivre
Edelweis du Landey
		
Djerba

32

Farzack des Abbayes, de veelbelovende
Franse kampioen
Met de beloftevolle Farzack des Abbayes heeft Stal
Hendrix een fantastisch Frans talent in huis. Op de nationale kampioenschappen in Fontainebleau won deze SF en
Zangersheide gekeurde hengst in 2019 de kampioenstitel
bij de vierjarigen. Inmiddels heeft hij een veelbelovende
start gemaakt in de internationale sport.

Farzack des Abbayes,
the promising French champion
With the promising Farzack des Abbayes, Stal Hendrix offers an outstanding French talent. At the national championships in Fontainebleau, this French and Zangersheide
approved stallion won the championship title for the fouryear-olds in 2019. In 2021 he made a promising international debut.

In de internationale jonge paardenwedstrijden heeft de
veelbelovende Montender-zoon al heel wat nulrondes
gerealiseerd en ook met zijn eerste veulens maakt hij
een fantastische indruk. Paul Hendrix: “We kijken er naar
uit hoe hij zich komend jaar verder gaan ontwikkelen als
sportpaard. Met zijn eerste veulens heeft hij gelijk goede
zaken gedaan. Er zijn goede prijzen betaald voor zijn veulens op de veilingen. Voor zowel sport als fokkerij heeft
Farzack de Abbayes een grote toekomst voor zich, dat is
een ding dat zeker is!”

In the international young horse classes, the son of
Montender has already jumped many clear rounds
and also his first foals meet the high expectations. Paul
Hendrix: “We are looking forward to see his further developments as a showjumper this year. His first foals showed
a lot of quality and they have been sold for good prices
in the auctions. Farzack des Abbayes has a bright future
ahead, that’s for sure!”

Farzack des Abbayes 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 al het internationale 1.45m-paard Urtimack des Abbayes en de 1.40m
geklasseerde Valmack des Abbayes. Uit deze Franse moederlijn zijn al talloze internationale springpaarden voortgekomen, waaronder het Grand Prix-paard Viva de Malica.

Farzack des Abbayes is sired by Montender, who was unprecedentedly successful for years. Under Marco Kutscher
he won double bronze at the OG and double gold at the
EC. 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. Numerous
international showjumpers have already emerged from
this French damline, including Grand Prix showjumper
Viva de Malica.

Farzack des Abbayes
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GASPAHR
Colour

Bay

Hight

1.74 m

Born

2011

Stud fee

€ 1.000,Only frozen semen - Alleen diepvries

WFFS-status: No carrier

		
Cassini I
		

Capitol I
Wisma

Berlin (keur)
		Caretino (erkend)
Estia
		Vardana
		Narcos II (erkend)
Tangelo van de Zuuthoeve
		(keur)
Olympia van de Krekebeke
Costa (keur, sport)
		Ragazzo
Riante
(elite,pref, prest, prok)
		Jante (keur, pref, prest)
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Gaspahr bewijst zich op 5*-niveau
De imponerend springende Gaspahr heeft zich positief ontwikkeld onder Pieter Keunen en wordt nu op internationaal
Grand Prix-niveau uitgebracht door Giampiero Garofalo. In
2021 debuteerde het duo met een geweldige tiende plek
op 1.60m-niveau in de Rolex Grand Prix van Rome, kort
nadat ze de GP van Opglabbeek wisten te winnen. Voor
komend seizoen zal de focus opnieuw op de sport liggen.

Gaspahr proves his value at 5* level
The impressively jumping Gaspahr has developed positively
under Pieter Keunen and is now competing at international Grand Prix level with Giampiero Garofalo. In 2021 they
made their debut at 1.60m level and ended up at the 10th
place in the Rolex Grand Prix of Rome, after they had already secured the victory in the GP of Opglabbeek. In 2022
Gaspahr will be available with frozen semen only.

Onder de Italiaanse vlag heeft Gaspahr inmiddels zijn
Nations Cup-debuut gemaakt. Paul Hendrix: “Gaspahr heeft
al opvallend gepresteerd met Giampiero en we hopen dat
ze komend seizoen opnieuw van waarde kunnen zijn voor
het Italiaanse team. Zijn sportloopbaan verloopt volgens
plan, terwijl zijn oudste nakomelingen indruk maken in de
jonge paardenwedstrijden.” De nakomelingen van Gaspahr
lijken absoluut bovengemiddeld. Hij vererft zijn springkwaliteiten, goede model en dito rijdbaarheid. In de Blom
Cup vielen uit zijn eerste jaargang onder meer finalisten
Lumanda I, die vijfde werd, en Laska JDV op. Ook in de sportpaardenveilingen bleken Gaspahr-nakomelingen in trek.

With his Italian rider, Gaspahr made his Nations Cup debut
last year. Paul Hendrix: “Hopefully he can expand his record
in the coming season and prove his value for the Italian
team. He is competing successfully at 5* level, while his oldest offspring are making an impression in the young horse
competitions.” Gaspahr passes on his quality, conformation
and extra rideability. In the Dutch young horse championship in 2021 he was represented by outstanding five-yearolds like Lumanda I, who ended up on the fifth place in the
final, as well as Laska JDV. Also in sport horse auctions, the
offspring of Gaspahr were popular.

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 EK in Mannheim. In de
fokkerij heeft Berlin zich weten te onderscheiden dankzij nakomelingen op topniveau als H&M Extra, Athene, Zilverstar
T en Zerlin. Ook van moederszijde voert Gaspahr interessante genen. Uit deze directe lijn komen onder meer de
Grand Prix-paarden Triple, Sterrehof’s Dante en No Limit.

His sire Berlin was for many years a true ambassador for
Dutch showjumping under Gerco Schröder. They achieved
sporting highlights such as team gold at the WC in Aachen
and EC in Mannheim. In breeding, Berlin has distinguished
himself thanks to offspring like H&M Extra, Athene, Zilverstar
T and Zerlin. Also the damline of Gaspahr has proven her
value and has already produced Grand Prix showjumpers
like Triple, Sterrehof’s Dante and No Limit.

Gaspahr
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GASPAHR

Top 10 CSI 5* Rolex Grand Prix Rome 2021 met Giampiero Garofalo
Top 10 CSI 5* Rolex Grand Prix Roma 2021 with Giampiero Garofalo
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Gaspahr
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LAMBADA
SHAKE
AG
Colour

Bay

Hight

1.70 m

Born

2016

Stud fee

€ 1.000,-

WFFS-status: No carrier

		
Ogano Sitte
		
Aganix u Seigneur
		
Cadix du Seigneur Z
		

Darco
Ialta Sitte
Chellano Z
Atlanta Sitte Z

		
Stakkato
Spartacus TN
		
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. Onder Pieter Keunen laat hij
geen enkele twijfel bestaan over zijn natuurlijke aanleg en
valt hij op met zijn geweldige galop en manier van springen. Het leverde hem in 2022 de tweede plaats op in de
Blom Hengstencompetitie klasse M.

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. Under the saddle of Pieter Keunen he is
making an impression in the young horse competitions
with his outstanding potential, canter and fantastic jumping technique. In the 2021/2022 KWPN stallion competition he ended up in the second place.

Paul Hendrix: “De verwachtingen rondom Lambada Shake
AG zijn hoog en we zijn blij hem vooralsnog voor Nederland
te kunnen behouden. Zijn eerste veulens zijn in 2021 geboren en lijken aan alle verwachtingen te voldoen: ze zijn modern gebouwd, goed ontwikkeld en even atletisch als hun
vader.” Zijn 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 de internationale springpaarden Elmo (v.
Quatro Z) en Dinechas (v.Cobra) leverde.

Paul Hendrix: “Lambada Shake AG is an outstanding talent
and we are determined to keep him in the Netherlands.
His first foals were born in 2021 and meet our high expectations: they are modern, well-developed and as athletic as
their sire is.” Lambada Shake AG seems to have everything
a horse needs for the highest level.” His 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 showjumpers
Elmo and Dinechas.

Lambada Shake AG
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LAMBRUSCO

Colour

Chestnut

Hight

1.74 m

Born

2016

Stud fee

€ 1.000,-

WFFS-status: Carrier/drager

		
Numero Uno
Warrant
		Karanta (keur, pref, prest)
Entertainer
		Corland (keur)
Shilvasca Fortuna
(ster, prok)
		Mhilvasca Fortuna (ster, pref, prest)
		
Lord Calando
Lux Z
		
Apocalypte Z
Total Touch (pref, prest)
		Calypso
Ipsy DWJ
(pref, prest)
		
Dide
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Lambrusco, topatleet
met onbegrensde mogelijkheden
Met een tweede plaats in de Blom Cup-finale deed
Lambrusco in 2021 van zich spreken en in het voorjaar van
2022 volgde goedkeuring bij het KWPN met een mooie score van 83 punten. Deze genetisch interessante zoon van
Entertainer maakt keer op keer indruk met zijn extra rijkwaliteiten, atletische model, springmanieren en vermogen.
Kwaliteiten die gezien zijn sterke afkomst beslist niet uit de
lucht komen vallen.

Lambrusco, first-class athlete
with unlimited abilities
With a second place in the Dutch championship for fiveyear-olds, Lambrusco made great advertisement in 2021
and he is approved for the KWPN in the spring of 2022 with
a good total of 83 points. This genetically interesting son of
Entertainer impresses time and again with his extraordinary rideability, athletic conformation, jumping technique
and scope. Qualities that, given his strong origins, certainly
do not come out of the blue.

Zijn moeder Total Touch bracht al het Grand Prix-paard
Bardolino (v.Cardento), die onder Reiko Takeda deelnam
aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Vervolgens is
hij door Jennifer Gates op vijfsterrenniveau uitgebracht. Ook
leverde Total Touch al de internationale 1.40/1.45m-paarden Dide (v.Calvaro Z) en de via de Dutch Sport Horse Sales
voor €255.000 verkochte Gitania (v.Cantos). Interessant is
ook dat de lijn vervolgens via twee 1.30/1.35m-springende
merries teruggaat op de Grand Prix-merrie Cool-Cat (v.Gurioso). Vader Entertainer is tot op 1.60m-niveau uitgebracht
in de sport en zijn oudste nakomelingen lijken zich te gaan
onderscheiden in de internationale sport.

His dam Total Touch has already foaled the Grand Prix
showjumper Bardolino (s.Cardento), who competed in
the Olympic Games of Rio de Janeiro under Reiko Takeda.
Subsequently, he has been performing with Jennifer Gates
at five-star level. Total Touch also foaled the international
1.40/1.45m showjumpers Dide (s.Calvaro Z) and Gitania
(s.Cantos). Last mentioned was sold for €255,000 in the
Dutch Sport Horse Sales. Lambrusco’s damline leads via
two 1.30-1.35m level jumping mares back to the Grand
Prix mare Cool-Cat (s.Gurioso). Sire Entertainer has competed up to 1.60m level and his oldest offspring are achieving promising results in international classes.

Lambrusco zal in 2022 voor het eerst ingezet worden voor
de fokkerij en de verwachtingen zijn hooggespannen. Paul
Hendrix: “Bij Lambrusco klopt het hele plaatje, hij past met
zijn model, rijdbaarheid en springkwaliteiten perfect in het
Stal Hendrix-concept. Het is een persoonlijkheid met ongekende mogelijkheden en een sterke afkomst. We kijken uit
naar zijn eerste veulens.”

Lambrusco will be used for breeding for the first time in
2022 and expectations are high. Paul Hendrix: “Lambrusco
ticks all the boxes. With his model, rideability and jumping
qualities he fits perfectly in the Stal Hendrix concept. He is
a personality with unlimited abilities and great origins. We
are looking forward to his first foals.”

Lambrusco
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NEWMARKET
VM
Colour

Bay

Hight

1.68 m

Born

2018

Stud fee

€ 900,Available at Team Nijhof
Geesteren NL

WFFS-status: No carrier

		
Chambertin
Chacco Blue
		Contara
Chacoon Blue
		
Cindina
		

Cartoon
Widina

		Libero H (pref)
Numero Uno
(pref)
		Jolanda
(keur)
Nouvelle Star Z
		Carthago
Celeste Z
		Kaizen (pres)
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Newmarket VM, modern toptalent
met sterke afkomst
In het voorjaar van 2021 is Newmarket VM goedgekeurd
bij het KWPN met een mooie score van 83,5 punten en
aansluitend voor de helft verkocht aan Team Nijhof. Paul
Hendrix: “We zijn er van overtuigd dat Newmarket VM
echt een stakeholder kan gaan worden. Hij combineert
een ongelooflijk mooi model met veel hengstuitdrukking,
een top pedigree en een manier van springen die je zelden ziet.” Zijn eerste veulens worden in 2022 verwacht.

Newmarket VM, top modern talent with great origins
In the spring of 2021, Newmarket VM was approved by
the KWPN with an impressive total of 83.5 points. This
top talent is co-owned by Team Nijhof. Paul Hendrix:
“We are convinced that Newmarket VM can really become a stakeholder. He combines an incredible model
with a lot of stallion expression, a top pedigree and a
way of jumping that you rarely see.” His first foals will
be born in 2022.

Zijn vader Chacoon Blue is een sterk verervende zoon
van Chacco-Blue en presteerde zelf op internationaal
1.50m-niveau met Philip Rüping. Zijn oudste nakomelingen zijn vijf jaar en maken veel indruk in de jonge paarden- en hengstencompetities. Newmarket VM’s moeder Nouvelle Star Z bracht al meerdere springpaarden
en brengt de waardevolle genen in van topverervers
Numero Uno en Carthago. Uit deze directe lijn komt onder meer de internationale sport- en fokhengst Zambesi.

His sire Chacoon Blue is a strong inheriting son of
Chacco-Blue and he has performed at international 1.50m level with Philip Rüping. His oldest offspring
are five years of age and are standing out in de young
horse and stallion competitions. Newmarket VM’s dam
Nouvelle Star Z has already produced several showjumpers and brings in the valuable genes of top class
progenitors Numero Uno and Carthago. From this
direct line already comes the international sport and
breeding stallion Zambesi.

In het verrichtingsrapportage wordt Newmarket VM geroemd om zijn goede balans in galop, voorzichtigheid,
zeer goede lichaamsgebruik en voorbeentechniek, vermogen en overzicht. Hij was al één van de meest opvallende hengsten in de tweede bezichtiging en heeft in
het verrichtingsonderzoek rondom weten te overtuigen.
Voor zowel zijn lichtvoetige galop, vlugge reflexen, goede
techniek en aanleg als springpaard pronken 8,5’en op
zijn cijferlijst.

In the performance report Newmarket VM is praised
for his good balance in canter, carefulness, very good
use of the body and frontleg, and athetic scope. He was
already one of the most impressive jumping stallions
in the second round viewing of the KWPN stallion approvals and totally lived up to the expectations in the
35 days performance test. For his light-footed canter,
quick reflexes, good technique and talent as a jumper,
8.5s show off on his grade list.

Newmarket VM
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HX Evenementen

HX EVENTS
6 APRIL 2022

HENGSTENSHOW
27 T/M 30 JULI 2022

JUMPING PEEL & MAAS
JULI / AUGUSTUS 2022

HX AUCTIONS

26 & 27 SEPTEMBER 2022

DUTCH SPORT HORSE SALES
28 SEPTEMBER 2022

LIMBURGSE VEULENVEILING
DECEMBER 2022

HX AUCTIONS
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HX Events
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Dekvoorwaarden

STUD CONDITIONS
1. DEKSEIZOEN

Het dekseizoen loopt van 1 maart tot 15 augustus 2022.

2. BESTELPROCEDURE VERS SPERMA

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 2022 te melden. Indien de fokker de gustverklaring nalaat, wordt het
totaal- bedrag automatisch in rekening gebracht. De gustverklaring dient door een dierenarts verstrekt te worden.

3. EMBRYO-TRANSPLANTATIE en 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 HX Stallions vóór 1 oktober 2022 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).

4. BESTELPROCEDURE SPERMA

Bestellen van sperma kan telefonisch via:
• Rens Verberk: +31 6 3033 4431
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.
Alleen gecertificeerde inseminatiestations, die aangesloten zijn bij de Bond van KWPN Hengstenhouders hebben recht op inseminatievergoeding.
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1. BREEDING SEASON

The breeding season runs from March 1st to August
15th 2022.

2. PROCEDURES for SEMEN

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 2022.
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 TRANSFER and ICSI

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 HX Stallions an overview prepared and signed by the veterinarian or the ET center
before 1 October 2022 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. SEMEN ORDERING PROCEDURE

Semen may be ordered by telephone from:
• Rens Verberk: +31 6 3033 4431
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.

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 HX Stallions 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 HX Stallions dienen voor verzending van het diepvriessperma te zijn voldaan.

6. DEKTARIEVEN VERS SPERMA

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

DEKGELDEN 2022 - VERS SPERMA
Hengst

Bustique
Cape Coral RBF Z
Entertainer
Farzack des Abbayes
Gaspahr
Lambada Shake AG
Lambrusco
Newmarket VM

Vaste
Bij
Totaal
kosten dracht (Excl. BTW)
€ 300,- € 1200,€ 1.500,€ 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,- € 600,€ 900,-

De verzendkosten worden allemaal doorberekend aan
de merriehouder, € 33,- per verzending. (prijswijzigingen
voorbehouden)

5. INVOICES/PAYMENT

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 HX Stallions 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 HX Stallions 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 2022 - FRESH SEMEN
Stallion

Bustique
Cape Coral RBF Z
Entertainer
Farzack des Abbayes
Gaspahr
Lambada Shake AG
Lambrusco
Newmarket VM

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

In
Total
Foal
(Excl. VAT)
€ 1200,€ 1.500,€ 950,€ 1.250,€ 700,€ 1.000,€ 700,€ 1.000,€ 700,€ 1.000,€ 700,€ 1.000,€ 700,€ 1.000,€ 600,€ 900,-

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

7. STUD FEES for FROZEN SEMEN

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.

Stud Conditions
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Dekvoorwaarden

STUD CONDITIONS
7. DEKTARIEVEN DIEPVRIESSPERMA

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.

DEKGELDEN 2022 - DIEPVRIESSPERMA
Hengst
Bustique
Cape Coral RBF Z
Don Diablo HX
Entertainer
Farzack des Abbayes
Gaspahr
Hemmingway
Lambada Shake AG
Ultimo van ter Moude
Vittorio

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

HX Stallions is aangesloten bij de Bond van KWPN
Hengstenhouders. De Algemene Dekvoorwaarden van de
Bond van KWPN Hengstenhouders in Nederland zijn bij
bestellingen bij HX Stallions van kracht.

Colofon

COLOPHON
CONCEPT
Stal Hendrix
TEKST
Jenneke Smit
FOTOGRAFIE
Ahmed Al Maawali, Dirk Caremans,
Eva van den Adel, Hervé Npmmaid, 1clicphoto,
Leanjo de Koster, Luc van Moorsel, Sportfot,
World of Showjumping, ProjectFoto IT.
VORMGEVING & DRUK
DTP Graphic Products, Panningen
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STUD FEES 2022 - FROZEN SEMEN
Stallion
Bustique
Cape Coral RBF Z
Don Diablo HX
Entertainer
Farzack des Abbayes
Gaspahr
Hemmingway
Lambada Shake AG
Ultimo van ter Moude
Vittorio

Fee per straw
€ 500,€ 500,On request
€ 400,€ 500,€ 400,€ 250,On request
€ 400,€ 250,-

HX Stallions 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 HX Stallions.

Contact

CONTACT
RENS
VERBERK
T +31 6 3033 4431
E stallions@stalhendrix.nl

DENNIS
VERHOEVEN
T +31 6 3033 4431
E stallions@stalhendrix.nl

LENNY
HEBBEN
T +31 6 3033 4431
E stallions@stalhendrix.nl

#hxstallions
Rijksweg 45 | 5995 NT Kessel | The Netherlands

stallions@stalhendrix.nl | www.stalhendrix.nl | +31 6 3033 4431

