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Neapolitano Alea Z 419 HL
Neapolitano Alea Z 419 HL is goedgekeurd sinds 2010 en tevens Natio-
naal kampioen. Het is een imponerende en vorstelijke hengst met een prima 
beweging.

De royaal gelijnde Alea heeft een mooie draf, waarbij het achterbeen goed wordt gebruikt. De grootste 
hengst van zijn jaargang wordt 
geprezen om zijn spectaculaire 
galop en veelbelovende gangen. 
Ook zijn uiterlijk mag er zijn; heel 
chic, met een edel hoofd en veel 
uitstraling. Een echte Lipizzaner!

Alea is een zoon van Neapoli-
tano Capriola F 111 HL, veertien 
maal Nederlands kampioen en 
keur verklaard. Deze hengst is 
succesvol uitgebracht in de dres-
suursport.
Zijn moeder is de keurmerrie  
Neapolitano Alea Baika 61 HL.

Neapolitano Alea Z wordt suc-
cesvol uitgebracht in de dressuur 
door Sharon Schoonenberg. De 
hengst staat ter dekking onder 
begeleiding van Hengstenstation 
De Nieuwe Heuvel.

Voor verdere informatie:  
lipizzanerladan@hetnet.nl

Paard & Spul

KOOP van de maand
Of je nu tot je knieën in de sneeuw staat, tot je enkels in het water of gewoon 
aan het wandelen bent, dankzij Bogs blijven je voeten warm en droog. Het zijn 
zeer comfortabele schoenen van duurzaam rubber in een stoere en fashiona-
ble look. Trek de wereld in door de stad, het bos, het platteland of door de 
bergen en ontdek wat Bogs zo speciaal maakt.Bogs: 

comfort van een schoen in een rubberen laars.

Voor meer informatie
R.A.-Company
+32(0)13 67 01 01 – info@racompany.be - www.racompany.eu – www.bogs-shoes.comUltra High Black Women

promotie        Ter dekking:

Barok pinto

At topspeed Jesse van Knedo ster

Uniek fokproduct van de Arabisch bonte Aldebaran Ibn Amir en de 
Friese merrie Nieske. 

Een hengst met een super meewerkend karakter, geeft super mooi bewegende en bonte veulens die, 
door Knedo´s 49% arabisch bloedaandeel ook zeer veelzijdige sportpaarden kunnen worden!

Meer weten? Kijk op www.stalokkema.nl

KOOP

Bogs:
comfort van een schoen in een rubberen laars.

Het Nederlandse Fjordenpaardenstamboek 
één hengst rijker

Zaterdag 31 maart stond de jaarlijkse hengstenkeuring van het Nederlandse 
Fjordenpaarden Stamboek weer op het programma. Deze dag werden 
er in totaal vijftien hengsten getoond, waarvan er vier opgingen voor het 
bemachtigen van een dekvergunning. 
Eén van deze vier wist de vergunning 
in de wacht te slepen, de hengst Zoran 
(Tunar x Rimska v. Halstor) van Ronald 
Janssen uit Ter Aard.

Ronald Janssen, die de hengst al 
meerdere malen had voorgesteld 
op de hengstenkeuring, gaf ook 
dit jaar de moed niet op en bracht 
hem opnieuw voor, deze keer met 
resultaat. Zoran kreeg van de 
jury een 8 voor zijn rastype, een 
hengst met een mooi sprekend 
hoofd, een 7 voor lichaamsbouw 
& gespierdheid en beenstanden 
& beenkwaliteit, evenals de to-
tale indruk. Zijn eindresultaat van 
35 punten behaalde hij door de 
waardering met een 6 voor zijn 
bewegingen. Met dit resultaat, in 
combinatie met het al eerder be-
haalde AA-certificaat voor de za-
delproef, wist hij zijn dekvergun-
ning te behalen. Zoran mag in de 
komende jaren, door middel van 
een afstammelingenonderzoek, 
zijn kwaliteit als dekhengst laten 
zien.
De goedkeuring van Zoran was 
niet het enige wat Ronald Jans-
sen deze dag tevreden stelde. Hij 
fokte de hengst zelf uit zijn merrie 
Rimska, die met het resultaat van 
deze hengst het Elitepredikaat 
behaald heeft.

Voor de andere jonge heng-
sten, die al dan niet voor het 
eerst werden voorgesteld, vielen 
de resultaten lager uit. Bij de 
hengsten die reeds hun goed-
keuring hebben, kwamen er wel 
hogere punten uit de bus. De 
rubriek bestond uit vijf paarden 
welke Hoofdstamboekhengsten 
zijn. Met name de hengst Topas            
(v. Monolitt), die dit jaar 19 wordt, 
deed het uitstekend en zette met 

maar liefst drie 
achten en twee 
negens (rastype 
en beweging), 
het hoogste cij-
feraantal (42) van de dag op zijn 
naam. Topas staat ter dekking bij 
dhr. M. v. Roekel in Lunteren, wel-
ke hem goed had voorbereid op 
deze keuring. Een paard met veel 
hengstenuitstraling, zeer goede 
taktmatige bewegingen met 
veel ruimte. Achter hem volgde 
de hengst Karant (v. Kvik Hals-
naes), die evenals Topas in het 
bezit is van Stichting “Het Heng-
stenfonds”, met slechts één punt 
minder. Deze hengst beschikt 
over een atletisch lichaams-                
gebruik, met fijne bewegingen 
waar de jury dan ook erg tevre-
den over was. Karant behaalde 
tevens deze dag, met amazone 
Maureen van Bon, zijn M2-dres-
suur Fjordsport-diploma met 192 
punten.
Met 40 punten volgde de hengst 
Kventin (v. Kvest Halsnaes), een 
hengst met een mooie houding 
en een zeer goede galop. Karant 
en Kventin worden ter dekking 
aangeboden door dhr. J. Kem-
kers in Roderesch. Tot slot gingen 
de resterende twee hengsten met 
een gelijk puntenaantal naar 
huis, zowel Gnist (v. Esgard, ge-
stationeerd bij dhr. R. v. Egmond 
te ‘s Gravendeel) als Stendis Bue 
(v. Hertug, gestationeerd bij mevr. 
R. Raven te Alteveer) behaalden 
37 punten. Beide hengsten be-
schikken over een goed rastype. 
De hengst Kunar v. Kolja stond 

alleen in de rubriek sterheng-
sten. Kunar is een hengst met 
een vriendelijk en rustig karak-    
ter en welke zeer solide is ge-
bouwd met goed beenwerk. Hij 
staat ter dekking bij The Green 
Ranch in Venebrugge. Kunar 
heeft reeds zijn prestatie- en 
keurschap weten te behalen. 

De jongste goedgekeurde 
dekhengst die dit jaar werd 
voorgesteld was Cikaro (v. 
Kunar), die in 2010 werd 
goedgekeurd. Deze hengst is 
geboren bij mevr. R. Raven, die 
hem fokte uit haar merrie Seri-
ka (v. Sverre). Cikaro werd in 
2010 voorgesteld in eigendom 
van  dhr. J. Dolfing uit Balloo 
en een jaar later verkocht naar 
Stichting “Het Hengstenfonds” 
in Hoenderloo, die de hengst 
ter dekking stelde bij dhr. Pij-
nenburg in Udenhout. Cikaro 
kreeg ditmaal van de jury een 
7 voor zijn beenstanden en 
beenkwaliteit en verder alle-
maal achten. Hiermee leverde 
hij t.o.v. vorig jaar één punt 
in op bewegingen, maar dat 
deed niets af aan zijn prachtige 
eindresultaat van 39 punten. 
Met dit puntenaantal kan 
Cikaro zijn derde dekjaar van 
zijn afstammelingenonderzoek 
ingaan.

Zoran (Tunar x Halstor) van Ronald Janssen uit Ter Aard 

De bijna 19-jarige Topas deed het uitstekend.           Maureen van Bon en Karant behaalden hun Fjordsport M2-dressuur


