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VOORWOORD
Voor u ligt de StuDutch Hengstencatalogus, met daarin ons 
hengstenaanbod voor het seizoen 2021. We zijn van mening 
dat we met dit prachtige overzicht vol genetische toppers 
een passende hengst te bieden hebben voor vrijwel iedere 
spring- en dressuurpaardenfokker met hart voor de sport. 
De keuze voor deze hengsten komt niet uit de lucht vallen. 
Stuk voor stuk sluiten ze aan bij onze visie om alleen hengsten 
aan te prijzen die daadwerkelijk iets kunnen toevoegen 
aan de fokkerij. Daarom vindt u in deze catalogus veelal 
bewezen sporthengsten, die zich vervolgens ook bewezen 
hebben in de fokkerij, of jongere sporthengsten, waar we 
dit op basis van hun prestaties en afstamming vrijwel zeker 
van verwachten.  

Tot ons inmiddels vertrouwde aanbod springhengsten 
behoren Cornet Obolensky, Comme Il Faut, Baloubet 
du Rouet en Big Star. Hier voegen we voor dit jaar de 
stempelhengst Kannan en rising star Mylord Carthago 
aan toe. De inbreng van jonger bloed komt van opvallende 
springhengsten uit geweldige moederlijnen, zoals Kannan 
Jr. en Estoril du Cedre.  

Ook bij de dressuurhengsten voeren bewezen Grand Prix-
prestaties de boventoon. Vertrouwd zijn onder meer Dante 
Weltino, For Romance I, Rubin Royal en Double Dutch. 
Nieuw dit jaar zijn de toekomstige vererver Bon Coeur en 
zijn vader Benetton Dream. Veel geloof is er ook in de deels 
aangekochte, jonge Mowgli V.O.D., een zeer opvallende 
verschijning tijdens de KWPN Hengstenkeuring 2020 en 
afkomstig uit een geweldige moeder.      

Graag sparren we samen met u over de te maken 
hengstenkeuze. Aangezien we erin geloven dat 
samenwerking tot resultaat leidt, hopen we zo de basis 
voor nieuw fokkerijsucces in de toekomst te leggen!
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Nooit eerder was een hengst zo 
succesvol. Nooit eerder domineerde 
een hengst met zijn eerste jaargangen 
direct de internationale concoursen. 
En nooit eerder gaf een hengst zoveel 
aanleg door voor de grote sport.

Fenomeen vanaf dag 1
Vanaf de eerste dag dat Cornet 
Obolensky de fokkerijwereld 
betrad, houdt de charismatische 
schimmel sporters en fokkers in de 
ban. Ademloos keek het publiek 
op de Westfaalse hengstenkeuring 
toe hoe het driejarige fokproduct 
uit de gouden combinatie Clinton 
x Heartbreaker speelde met de 
hindernissen. In de 30-dagen-test 
scoorde de fenomenale atleet een 
9.24 voor de springonderdelen en 
een 10 voor het vrijspringen.
De fascinatie voor het springgeweld 
van Cornet Obolensky nam alleen 
maar toe vanaf het moment dat de 
hengst onder het zadel kwam van 
Marco Kutscher. Met achteloos 
gemak bedwong deze combinatie de 
zwaarste vijfsterren parcoursen ter 
wereld en werden grote successen 
behaald. 

Nakomelingen
Naast een geweldige sporthengst 
bleek Cornet Obolensky zo mogelijk 
een nog betere fokhengst te zijn. Hij 
staat erom bekend niet alleen zeer 
veel paarden t.e.m. 1.65m-niveau te 
geven, maar hieronder ook nog eens 
opvallend veel winnaars, tot aan de 
grootste kampioenschappen toe. 
Een prachtig voorbeeld is zijn zoon 

Clooney, met de Zwitser Martin 
Fuchs winnaar van individueel goud 
op het EK van 2019 in Rotterdam.    
Uit de eerste jaargang van Cornet 
Obolensky was het direct raak, 
met de gekeurde, later op 1.60m 
presterende tophengsten Cristallo 
I (Henrik von Eckermann), Cornado 
NRW (Marcus Ehning) en Conte 
Bellini (Kristaps Neretieks). Ook de 
fenomenale Cornet d’Amour (Daniel 
Deusser) komt uit Cornets eerste 
jaargang. Deze combinatie won in 
2015 de wereldbekerfinale. Tijdens 
de wereldbekerfinale van 2016 won 
zoon Corbinian (Steve Guerdat), met 
Cornet d’Amour en Cornado NRW 
op de plekken drie en vier. Maar we 
kennen nog meer wereldtoppers van 
Cornet Obolensky, zoals Cornetto K 
(Alberto Zorzi), Aken-winnaar Coree 
(Gregory Wathelet) en natuurlijk 
Comme Il Faut (Marcus Ehning). 

Gewilde veulens
Dat de veulens van Cornet Obolensky 
al jarenlang zeer gewild zijn, 
spreekt met bovenstaand verhaal 
bijna voor zich. De verkoopprijzen 
braken record na record en al in 
2015 brachten de 26 veulens die op 
topveilingen in Nederland en België 
onder de hamer kwamen een nooit 
eerder gezien gemiddelde van ruim  

€ 24.000,- in de boeken.
Inmiddels is Cornet Obolensky bij alle 
gerenommeerde springstamboeken 
gekeurd. Ook bij het KWPN is zijn 
nafok zeer gewild, wat tot heden al 
acht gekeurde zonen opleverde.  

Het mag duidelijk zijn. Nooit eerder 
zette een hengst zo imponerend 
de toon en nooit eerder bood een 
hengst zoveel zekerheid over het 
talent van zijn kinderen.
 
Diepvries en 
leveringscondities
Cornet Obolensky is verkrijgbaar 
middels diepvriessperma. De kosten 
bedragen €750,- voor één rietje. 
De verzendkosten bedragen €70,- 
binnen Nederland.

Pakket:
U koopt 4 rietjes voor de prijs van 3 
rietjes, u betaalt dan € 2.250,- 

Drachtregeling:
Het is ook mogelijk om met een 
drachtregeling te werken. Dit houdt 
in dat de merrie dan bij één van 
onze inseminatiestations vier keer 
geïnsemineerd kan worden met twee 
rietjes per keer. De kosten hiervoor 
bedragen €3.000,-

Het fenomeen van “nooit eerder”
CORNET OBOLENSKY

GEBOORTEJAAR 
1999

SCHOFTHOOGTE 
1.72 M

DEKGELD 
€ 3000,-

PER RIETJE 
€ 750,- 
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Dat gaat zeker op voor het 
genetische wonder dat in 2005 
bij Olympisch kampioen Ludger 
Beerbaum het levenslicht zag. 
Comme Il Faut verenigt het allerbeste 
springpaardenbloed ter wereld 
in één paard. De bruine hengst is 
de zoon van twee legendarische 
springpaarden; Cornet Obolensky 
en tweevoudig Olympisch kampioen 
Ratina Z. Beide ouderdieren 
behoeven nauwelijks nog introductie. 
Hun prestaties staan op het netvlies 
van de springsportliefhebber gegrift.

Opeenstapeling van 
topbloed in de pedigree
Comme Il Fauts pedigree is 
om van te watertanden. We 
zien een opeenstapeling van 
erkende vaderdieren die allen op 
internationaal 1.60-niveau hebben 
gepresteerd: Cornet, Clinton, 
Corrado I, Heartbreaker, Ramiro Z en 
Alme Z. Toch zijn het de merries die 
Comme Il Fauts pedigree helemaal 
uniek maken. Moeder Ratina Z en 
grootmoeder Heureka Z behoorden 
tot de beste merries van hun tijd 
en hun invloed blijft via (klein)zoon 
Comme Il Faut actueel.

Sportcarrière 
Comme Il Faut valt op door zijn 
springtechniek, atletisch vermogen 
en energie. De hengst werd onder 
ruiter Peppi Dahlman reserve-
wereldkampioen bij de jonge 
springpaarden in Lanaken. Later 
kwam Comme Il Faut onder het 
zadel van Marcus Ehning, die 

hem binnen een jaar succesvol op 
vijfsterrenniveau uitbracht. Hun 
samenwerking heeft al geleid tot 
vele overwinningen in belangrijke 
Grote Prijzen, met daarnaast in 2019 
teamzilver en een individuele 5e 
plaats op het EK in Rotterdam. 

Verervingskwaliteiten
Inmiddels komen Comme Il Faut 
nakomelingen uit zijn eerste 
jaargangen tegen op de internationale 
concoursen. Nu al staat vast dat 
hij de boeken in zal gaan als een 
ware vererver. In Duitsland komen 
van Comme Il Faut al jarenlang 
diverse goedgekeurde hengsten 
op de keuringen en succesvolle 
springpaarden, waaronder winnaars, 
op de Bundeschampionate. 

Ook in Nederland zijn de 
verervingskwaliteiten van Comme 
Il Faut bepaald niet onopgemerkt 
gebleven. Het KWPN keurde in 
vijf jaar tijd diverse zonen van hem 
goed, waarbij zowel Hermantico, 
Komme Casall als Mans het tot 
verrichtingstopper wisten te 
schoppen! Uit de M-jaargang werden 
in 2020 zelfs drie hengsten gekeurd. 

Diepvries en 
leveringscondities
Comme Il Faut is verkrijgbaar 
middels diepvriessperma. De kosten 
bedragen €750,- voor één rietje. 
De verzendkosten bedragen €70,- 
binnen Nederland.

“Zoals het moet zijn”
COMME IL FAUT

GEBOORTEJAAR 
2005

SCHOFTHOOGTE 
1.66 M

PER RIETJE 
€ 750,-
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In 2018 ging het publiek van de 
KWPN Stallion Show voor hem op 
de banken. Vanwege zijn genetische 
achtergrond en geweldig model 
waren de verwachtingen daar en 
Kannan Jr wist deze volledig in te 
lossen door met een fantastische 
springverrichting kampioen te 
worden op de KWPN Stallion Show!

Cornet Obolensky
Kannan Jr’s vader is de 
legendarische Cornet Obolensky. 
De geweldige schimmelhengst 
imponeerde eerst onder Marco 
Kutscher op het hoogste niveau en 
wist later zelfs een nieuwe dimensie 
aan de springpaardenfokkerij 
te geven, dankzij de ongekende 
successen van zijn nafok. Eén van 
de vele hoogtepunten was de 
wereldbekerfinale van 2016 met 
drie Cornet-nakomelingen in de 
top vier, waaronder de winnende 
Corbinian (Steve Guerdat). De lijst 
met bekende nazaten van Cornet 
Obolensky is lang en levert namen 
op als Comme Il Faut, Cornado 
NRW (beide Marcus Ehning), 
Clooney (Martin Fuchs), Cornet 
d’Amour (Daniel Deusser), Cornetto 
K (Alberto Zorzi) en Coree (Gregory 
Wathelet).

Kannan
In 2014 stond een nog relatief jonge 
Cornet Obolensky al op de 2e plek 
van de WBFSH-wereldranglijst 
van beste springpaardenverervers. 
Slechts één hengst moest hij voor 
zich dulden en dat was Kannan. 

De Voltaire-zoon maakte in de 
sport furore in Frankrijk en gooide 
er in de fokkerij nog een flinke 
schep bovenop. Ook hij bracht 
vele kinderen die niet alleen actief 
waren op het hoogste niveau, 
maar er eveneens met de mooiste 
prijzen vandoor gingen. Zo werd 
Nino des Buissonnets in 2012 
Olympisch kampioen onder Steve 
Guerdat en won Albführen’s Paille, 
eveneens onder Guerdat, de 
wereldbekerfinale in 2015. Andere 
winnende toppers van Kannan zijn 
Molly Malone (Bertram Allen), 
Quabris de l’Isle (Pedro Venis), 
Quorida de Treho (Romain Duguet) 
en Diva II (Ben Maher).

De moeder: Van Meta
Kannan is niet voor niks het 
visitekaartje van de fokkerij van de 
familie Kramer uit Oud-Beijerland. 
Samen met Sjaak van der Lei 
kwamen zij ertoe om de merrie Van 
Meta te combineren met Cornet 
Obolensky, met Kannan Jr als 
resultaat. Van Meta is een dochter 
van de Franse crack Quick Star, ook 
al zo’n hengst die in de fokkerij een 
vervolg kon geven aan een prachtige 
Grand Prix-carrière en hoog 
genoteerd stond op de WBFSH-
ranking. Zelf presteerde Van Meta 
met Siebe Kramer ijzersterk in 
de sport en klasseerde zich op 
internationaal 1.45m-niveau. 
Voorafgaand aan haar sportcarrière 
schonk ze het leven aan één veulen 
en deze Belle Meta (v. Triomphe 
de Muze) staat inmiddels ook als 
internationaal springpaard te boek. 
Van Meta’s moeder Lady-Meta 
(v. Voltaire) is op haar beurt een 
dochter van Cemeta (Nimmerdor x 
Le Mexico) en daarmee de volle zus 
van Kannan. Lady-Meta gaf in totaal 
drie internationale springpaarden, 
waaronder Van Meta’s volle broer, 
de op 1.50m-niveau gepresteerde 
Wessel.

De opleiding van Kannan Jr
Kannan Jr verdiende kort na zijn 
geweldige optreden in Den Bosch 
een goedkeuring bij Studbook 
Zangersheide. Bij het KWPN 

werd hij in het voorjaar van 2019 
ingeschreven in het stamboek met 
9’ens voor vermogen, reflexen, 
techniek en aaleg als springpaard. 
Zoals we bijna van hem gewend zijn, 
maken ook de eerste veulens de 
verwachtingen waar. In de tussentijd 
leiden we Kannan Jr in alle rust op 
voor de sport. De springopleiding 
wordt verzorgd door Wolfgang 
Zimmermann.

Beschikbaarheid & 
drachtregeling
Kannan Jr. is beschikbaar middels 
vers sperma. U sluit hierbij een 
drachtregeling af. De vaste kosten 
bedragen €250,-, bij dracht dient een 
extra €850,- te worden voldaan. De 
totale kosten bedragen dus €1.100,. 
De verzendkosten bedragen €70,-.

“Dé kampioen uit de moederlijn van Kannan”
KANNAN JR

GEBOORTEJAAR 
2015

SCHOFTHOOGTE 
1.70 M

DEKGELD 
€ 1100,-
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De in 2020 overleden Kannan 
is de enige KWPN-hengst die 
ooit de 1e plek innam van de 
WBFSH-wereldranglijst van 
springpaardenverervers. De 
internationale Grand Prix-hengst 
maakte in de sport furore in 
Frankrijk en deed dit mondiaal in de 

fokkerij. Kannans eerste lichtingen 
uit Frankrijk behaalden ongekende 
successen in de sport, van jonge-
paarden-competities tot en met de 
Olympische Spelen. Zo werd zijn 
zoon Nino des Buissonnets in 2012 
Olympisch kampioen onder Steve 
Guerdat. Andere op het allerhoogste 
niveau winnende nakomelingen 
van Kannan zijn Albführen’s Paille 
(eveneens Guerdat), Quabris de 
l’Isle (Pedro Venis), Molly Malone 
(Bertram Allen), Quorida de Treho 
(Romain Duguet) en Diva II (Ben 
Maher).

Inmiddels is de invloed van Kannan 
wijdverbreid en drukt hij nog altijd 
een stempel op de fokkerij. Bij zijn 
moederstamboek KWPN zijn de 
laatste jaren diverse rechtstreekse 
nakomelingen gekeurd. Ook vanuit 
de moederlijn vererft de machtige 
Kannan zijn dominante kwaliteiten, 
met als opvallend voorbeeld de 

uit een Kannan-dochter gefokte 
Grand Prix-hengsten Bacardi VDL 
(Janika Sprunger) en Apardi (Daniel 
Bluman).

Kannan is zelf afkomstig uit een 
ijzersterke merrielijn uit de fokkerij 
van de familie Kramer in Oud-
Beijerland. Uit deze moederlijn 
kennen we ook KWPN-kampioen 
Kannan Jr., wiens grootmoeder 
Lady-Meta de volle zus is van 
Kannan.

Drachtregeling
Kannan is via diepvries sperma 
beschikbaar. Voor het dekken met 
Kannan wordt er een drachtregeling 
afgesloten. De vaste kosten 
bedragen €300,- bij dracht dient een 
extra €2,150,- te worden voldaan. 
De totale kosten bedragen €2,450,-.
De verzendkosten van het sperma 
bedragen €70,-

“Legende in de springpaardenfokkerij”
KANNAN

GEBOORTEJAAR 
1992

SCHOFTHOOGTE 
1.72 M

DEKGELD 
€ 2450,-
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De opmars van Mylord Carthago op 
de WBFSH wereldranking van beste 
springhengsten is voorlopig nog niet 
ten einde. Nadat hij in 2019 van plek 
25 de top tien binnenkwam, maakte 
hij in 2020 de sprong van plek 10 
naar 4. Dit dankt hij natuurlijk 
aan de geweldige prestaties in 

de internationale sport van zijn 
nakomelingen, met voorbeelden als 
Vertigo du Desert (Luciana Diniz), 
Alibi de la Roque (Julien Epaillard), 
Timon d’Aure (Alexis Deroubaix) en 
Bingo du Parc (Harrie Smolders).

Bij Mylord Carthago komt een 
prachtige mix van de beste 
springgenen uit Duitsland en 
Frankrijk samen. In de sport 
behaalde de bij het SF en Holstein 
gekeurde hengst topresultaten met 
Penelope Leprevost, met zeges en 
hoge klasseringen in vele 5* Grote 
Prijzen en teamzilver met Frankrijk 
op het WK in Kentucky en het EK in 
Madrid.

De afstamming van Mylord 
Carthago is om door een ringetje te 
halen. Vader Carthago (Jos Lansink) 
is een tweevoudige olympische 
hengst die tot de beste verervers 
van zijn generatie behoort. Moeder 

Fragance de Chalus, een dochter 
van de Franse grootheid Jalisco B, 
liep zelf succesvol internationaal en 
behoort tot de beste fokmerries uit 
de historie. Ze gaf meer dan vijftien 
internationale nakomelingen, 
waarvan er zes 1.60m geklasseerd 
zijn. Grootmoeder Nifrane is 
daarnaast een halfzus van Morgat, 
winnaar van teamgoud en individueel 
brons op het WK in 1990.

Drachtregeling
Mylord Carthago is via vers sperma 
beschikbaar. Voor het dekken 
met Mylord Carthago kan er een 
drachtregeling worden afgesloten. 
De vaste kosten bedragen €350, 
bij dracht dient een extra €2.500,- 
te worden voldaan. De totale 
kosten bedragen €2.850,-. De 
verzendkosten van het sperma 
bedragen €80,-.

MYLORD CARTHAGO
“Grootste stijger WBFSH ranking”

GEBOORTEJAAR 
2000

SCHOFTHOOGTE 
1.71 M

DEKGELD 
€ 2850,-
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GEBOORTEJAAR 
1999

SCHOFTHOOGTE 
1.70 M

DEKGELD 
€ 1500,-

PER RIETJE 
€ 300,-

De opeenstapeling van 
topsportgenen bij Quasimodo Z is 
zelden gezien. Inmiddels staat ook 
onomstotelijk vast dat de kwaliteiten 
die heden ten dage vereist zijn 
voor het hoogste niveau bij deze 
genetische hoogvlieger verankerd 
liggen in het DNA. Quasimodo Z 
kan via zijn nafok immers geweldige 
statistieken overleggen. Begin 
2019 staat de teller al op meer dan 
200 internationaal presterende 
nakomelingen, waarvan 33 op 
1.60m-niveau. Het betekent 
dat liefst 25% van zijn nafok 
in de leeftijd van tien jaar en 
ouder op 1.40m-niveau of hoger 
staat geklasseerd. Opvallend 
is daarnaast nog het aantal 
internationale eventingpaarden, 
een weerspiegeling van Quasimodo’s 
vermogen om bloed en rijdbaarheid 
door te geven.

Alle paarden in de tweede 
generatie succesvol in de 
sport
Eén blik op Quasimodo’s pedigree, 
gefokt door Jaap Laamens uit 
Duizel, vertelt een belangrijk deel 
van het verhaal. Bij de zelf onder 
de Noor Morten Djupvik tot op 
1.60m-niveau geklasseerde hengst 
zien we dat alle paarden in de eerste 
twee generaties succesvol in de 
sport zijn uitgebracht, waarvan vijf 
van de zes zelfs op 1.60m-niveau! 
Vanzelfsprekend valt hieronder 
Quasimodo’s beroemde vader 

Quidam de Revel, eveneens een 
vererver van wereldklasse die 
ondertussen een ware hengstenlijn 
via zijn zonen heeft weten op te 
bouwen. Een andere legende is 
grootvader Carthago Z. Deze 
wereldtopper spring misschien 
nog wel het meest in het oog als 
vader van geweldige (fok)merries. 
Quasimodo’s moeder Caloma 
Z behoort hier zeker toe, mede 
dankzij het onwaarschijnlijke rijtje 
preferente hengsten Libero H, 
Ramiro Z, Lucky Boy xx en Farn dat 
we verderop in deze pedigree zien.

Merrie Caloma nam deel in 
15 Grote Prijzen
Quasimodo was zelf het eerste 
veulen van Caloma, die daarna 
een zeer succesvolle sportcarrière 
kende. Als zevenjarige sprong 
ze al op 1.50m-niveau en was ze 
kampioen van Engeland. Een jaar 
later liep ze eveneens onder het 
zadel van Djupvik. Met hem wist ze 
zich te plaatsen in meer dan 15 Grote 
Prijzen en werd deelgenomen aan 
wereldbekerwedstrijden en Nation 
Cups. Quasimodo’s grootmoeder 
Taloma (v. Libero H) gaf naast 
Caloma nog vier internationale 
paarden. In totaal zijn twee van 
haar kinderen op 1.60m-niveau 
geklasseerd en de anderen op 
1.55, 1.50 en 1.40m-niveau. Een 
ongekend moyenne gezien haar 
aantal nakomelingen.

Ook derde generatie is 
ijzersterk
Het verhaal wordt er alleen maar 
mooier op als we vervolgens in 
de derde generatie de merrie 
Detoloma (v. Ramiro Z) tegenkomen 
in deze ijzersterke tak van de 
bekende Loma-stam. Quasimodo’s 
overgrootmoeder gaf naast 
Taloma van Libero H ook nog de 
op 1.50m-geklasseerde J. Liberato 
en zijn volle broer Liberato II Z, 
die beiden bij Zangersheide zijn 
gekeurd.

Goedkeuring bij top 
stamboeken
Quasimodo Z verdiende zelf zijn 
goedkeuring bij Zangersheide, 
KWPN, NRPS en AES. De erkenning 
bij het KWPN volgde nadat een ruim 
bovengemiddeld aantal van zijn 
nazaten internationaal doorbrak. 
Bekende nakomelingen van 
Quasimodo zijn: Idi Utopia (Maikel 
van der Vleuten), Garfield de Tiji 
des Templiers (Jérôme Guery), 
Armstrong van de Kapel (Olivier 
Philippaerts), Callisto (Abdel Saïd), 
SRI Aladdin (Roosje Brouwer), 
Quolita Z (Harold Boisset), 
Charleville (Eve Jobs) en Denver 
(Bertram Allen).

Exclusief
Vanwege zijn zeldzame 
verervingskracht bood StuDutch 
de voorgaande jaren al het sperma 
van Quasimodo Z aan. Gezien 
het vertrouwen in deze hengst en 
zijn toegevoegde waarde voor de 
springpaardenfokkerij werd begin 
2019 overgegaan tot aankoop van 
de Quidam de Revel-zoon, waarmee 
het sperma exclusief verkrijgbaar 
is via Sjaak van der Lei. Helaas is in 
het najaar van 2019 Quasimodo Z 
overleden.

Diepvries en 
leveringscondities
Quasimodo Z is verkrijgbaar 
middels diepvriessperma. U heeft 
twee opties: u koopt losse rietjes, 
óf u maakt gebruik van onze 
drachtregeling. De kosten bedragen 
€300,- voor één rietje. Voor het 
verzenden van een rietje bedragen 
de kosten €70,- binnen Nederland.

De drachtregeling houdt in dat u 
€300,- vaste kosten betaald, bij 
dracht dient een extra €1.200,- 
te worden voldaan. De totale 
kosten bedragen €1.500,-. De 
verzendkosten hiervoor bedragen 
€70,-

QUASIMODO Z
“Zeldzame verervingskracht”
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JALISCO B
ALME

TANAGRA

DIRKA
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ONDINE DE BAUGY

CALOMA Z

CARTHAGO
CAPITOL I

PERRA

ITOLOMA
LIBERO H

DETOLOMA

QUASIMODO Z



“Olympisch Kampioen”
BIG STAR

Big Star is één van de beste 
springpaarden van de wereld met 
een enorme staat van dienst, 
inclusief het winnen van 2 gouden 
medailles op de Olympische spelen 
met Nick Skelton. Nick zelf noemt 
Big Star “Het beste paard wat hij 
ooit heeft gereden”. Tevens is het 
feit dat deze exceptionele hengst 
zijn atletische vermogen als wel 
zijn ongelooflijke talent door geeft 
aan zijn nakomelingen. Hiermee is 
hij een uitstekende keuze voor uw 
springmerrie.

Topprestaties
In 2012 werd Big Star uitgeroepen 
tot KWPN-paard nadat hij o.a. CSI4* 
Antwerpen, CSI5* Aachen, Hamburg 
en Olympisch Team Goud in Londen 
gewonnen had. In 2013 won de 
hengst de 2013 Rolex Grand Prix 
in Aken en de CSI5* Piazza di Roma 
Grand Prix. In 2016 won Big Star is 
de Olympische individuele medaille 
in Rio de Janeiro.

Prestaties van vaders kant
Big Star zijn vader, Quick Star, heeft 
ook geen introductie nodig. Hij 
stond op nummer 3 in the World 
Breeding Federation of Sport 
Horses (WBFSH) sire rankings in 
2013. Quick Star maakte Meredith 
Michaels-Beerbaum’s carriere met 
het winnen van de Grand Prix van 
Maastricht en Munchen als een van 
de hoogtepunten. Quick Star’s vader, 
Galoubet A; de leidende hengst van 
het Franse Stamboek, was ook een 
performer, hij won 19 Grand Prix in 

zijn carrière! Galoubet is tevens de 
vader van de nummer vijf fokhengst 
van de WBFSH Baloubet Du Rouet. 
Aan moeder’s zijde, Quick Star 
zit ook top prestatiebloed. Zijn 
moeder, Stella, is 7/8th Anglo-Arab, 
sprong internationaal met Nelson 
Pessoa.

Moederszijde
Big Star’s moeder, Jolanda, was 
een succesvol springpaard op ZZ-
niveau. Jolanda is de halfzus van de 
KWPN hengst Matterhorn. Haar 
vader Nimmerdor is uitgeroepen 
tot “Hengst van de eeuw” in 2000. 
Nimmerdor heeft 50 goedgekeurde 
zonen o.a. Ahorn, Daimler, N-Aldato, 

DBH Heartbreaker, Zadock, 
Nandor Fortuna en Coronel, welke 
zich allemaal hebben bewezen in 
de internationale springsport. Big 
Star’s grootmoeder Elysette is Keur 
Preferent dochter van G.Ramiro Z, 
en haar moeder Paerel is een Keur 
Preferent dochter van de volbloed 
Erdball xx en is halfzus van de KWPN 
hengst Amethist.

Diepvries en 
leveringscondities
Big Star is verkrijgbaar middels 
diepvriessperma. De kosten 
bedragen €1.000,- voor één rietje. 
Voor verzenden in Nederland 
bedragen de kosten €70,-

GEBOORTEJAAR 
2003

SCHOFTHOOGTE 
1.72 M

PER RIETJE 
€ 1000,-
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QUICK STAR

GALOUBET A
ALME

VITI

STELLA
NITHARD X

FLORA

JOLANDA

NIMMERDOR
FARN

RAMONAA

ELYSETTE
RAMIRO Z

PAEREL

BIG STAR
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GEBOORTEJAAR 
1989

SCHOFTHOOGTE 
1.70 M

PER RIETJE 
OP AANVRAAG

Zelden is er een hengst geweest die 
niet alleen in de sport, maar ook in de 
fokkerij zo dominant was. Met ruiter 
Rodrigo Pessoa veroverde Baloubet 
du Rouet zijn plek bij de allerbeste 
combinaties uit de historie van 
de sport. In de hoogtijdagen was 
het duo onverslaanbaar, met als 
resultaat individueel olympisch 
goud in 2004 en drie gewonnen 
wereldbekerfinales op rij. De hengst 
die uitblonk in vermogen, reflexen 
en energie was zijn tijd ver vooruit en 
nam meerdere jaren de nummer-1 
positie op de wereldranglijst in 
beslag.  
 
Tien jaar later zagen we Baloubet 

du Rouet opnieuw dominant de 
wereldranglijst aanvoeren, ditmaal 
die van de beste fokhengsten. 
En ook als vaderdier trad hij toe 
tot de legendes. Al meer dan een 
decennium levert Baloubet du Rouet 
aan de lopende band paarden, die 
succesvol zijn tot op 1.60m-niveau. 
Beroemde nakomelingen zijn 
Chaman (Ludger Beerbaum), 
Bubalu VDL (Jur Vrieling), Palloubet 
d’Halong (o.a. Jessica Sprunger) 
en Sydney Une Prince (Roger Yves 
Bost).      
 
Baloubets vader Galoubet A 
behoort zelf eveneens tot de grote 
namen in de fokkerij en gaf naast 

zijn nummer 1 ook succesvolle 
hengsten als Quick Star en Taloubet. 
Moeder Mesange du Rouet liep zelf 
succesvol in de sport en gaf naast 
haar beroemde zoon nog Unadore 
du Rouet (1.60m). Baloubets 
volle zus El Ira du Rouet gaf zeven 
internationale paarden waarvan 
twee op 1.60m geklasseerd staan.  
Inmiddels zien we Baloubet niet 
alleen aan de basis staan van een 
heuse hengstenlijn, onder meer via 
zijn zoon Balou du Rouet, maar ook 
als ‘merriemaker’ te boek staan. Zo is 
Ben Mahers succespaard Explosion 
W gefokt uit een dochter van 
Baloubet du Rouet.

“Hengst van superlatieven”
BALOUBET DU ROUET

StuDutch is een modern paardenbedrijf 
met als doelstelling het fokken, opfokken 
en opleiden van kwaliteitsvolle dressuur- 

en springpaarden. 

StuDutch is exclusief dealer van een 
aantal zeer populaire hengsten.

WWW.STUDUTCH.COM
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GEBOORTEJAAR 
1997

SCHOFTHOOGTE 
1.72 M

DEKGELD 
€ 1500,-

PER RIETJE 
€200,-

De machtige Grand Prix-hengst 
Jarnac is een typische vererver van 
Franse komaf die het gewenste 
vermogen en instelling kan 
toevoegen aan de Nederlandse 
merriestapel. Na een prachtige 
carrière op het hoogste niveau 
is de royale koffievos inmiddels 
een gearriveerde leverancier van 
internationale toppaarden. Zo 
won Jarnacs zoon Usual Suspect 
d’Auge met Julien Epaillard de 
hooggedoteerde vijfsterren GCT 
van Doha.   

Leverancier van 
internationale sportpaarden
Al meer dan 100 nakomelingen van 
Jarnac hebben een internationale 
klassering op hun naam staan, met 
naast de genoemde Usual Suspect 
d’Auge een flink aantal op het 
hoogste niveau, waaronder Qurack 
de Falaise HDC (Kevin Staut), 
Soprano de Grandry (Florian Angot), 
Ulhane de Conde (Carlos Lopez), 
Olympique Libellule (Timothee 
Anciaume) en Reggae du Tillard 
(Julio Arias). 

Sterke moederlijn
Jarnac komt zelf uit een sterke 
Franse moederlijn die veel 
gekeurde hengsten en nog meer 
1.60m-paarden heeft gegeven, 
zoals Radja d’Artemis (Alain Jufer), 
Tescari‘Jac (Eugenie Angot), Nairobi 
d’Artemis (Rodrigo Giesteira 
Almeida) en Untrepide de Puychety 
(Carolina Aresu Garcia Obregon). 
Jarnacs vader is de waardevolle 
Anglo-Arabier Ryon d’Anzex, onder 
meer actief op de WEG 1994 in Den 
Haag. Verderop in de vaderlijn zien 

we de hengsten J’T’Adore en Double 
Espoir. 

Beschikbaarheid
Jarnac is verkrijgbaar middels 
diepvriessperma. De kosten 
bedragen €200,- voor één rietje. De 
leverkosten bedragen €70,- binnen 
Nederland.

Drachtregeling
U heeft ook de mogelijkheid een 
drachtregeling af te sluiten. De vaste 
kosten bedragen €300,- en bij dracht 
dient een extra €1.200,- te worden 
voldaan. De totale kosten bedragen 
dus €1.500,-. De verzendkosten 
hiervoor bedragen €70,-.

“Bewezen vererver”
JARNAC

GEBOORTEJAAR 
2014

SCHOFTHOOGTE 
1.68 M

DEKGELD 
€ 850,- 

Estoril du Cedre toont bijzonder veel 
macht en gretigheid op de sprong. Met 
zijn opvallende kwaliteiten onder het 
zadel van Lotte van den Oetelaar lijkt 
hij dus niet alleen qua kleur en model 
in de hoefsporen van zijn beroemde 
oom te treden. Deze Quickly de 
Kreisker behoorde jarenlang met zijn 
vechtlust en atletische kwaliteiten tot 
de meest opvallende springpaarden 
in de internationale sport. Hij wist 
met de voorheen op het hoogste 
niveau onervaren Marokkaan 
Abdelkebir Ouaddar een geweldige 
reeks resultaten neer te zetten. Het 
duo werd 13e op de WEG in Caen, 
11e in de wereldbekerfinale te Lyon 
en was ook tijdens de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro de trots van 
hun eigenaar, Koning Mohammed VI 
van Marokko. De zeer competitieve 
Quickly de Kreisker won daarnaast 
de Grote Prijs van Parijs, werd tweede 
in de GCT van Chantilly en behaalde 
nog een veelvoud aan overwinningen 

en ereplaatsen in andere rubrieken op 
CSI5*-niveau. Het bracht hem in 2015 
zelfs op de eerste plaats van de FEI-
wereldranglijst voor springpaarden.

Sterke moederlijn
Estoril du Cedre’s moeder Urgada 
de Kreisker is een volle zus van deze 
Quickly de Kreisker en dus net als 
hij een nakomeling van Diamant 
de Semilly, een andere Franse 
grootheid, die op zijn beurt eerste 
stond op de WBFSH-ranglijst van 
beste springpaardenverervers. Net 
zo waardevol is Estoril du Cedre’s 
grootmoeder Briseis d’Helby (v. 
Laudanum xx). Deze legendarisch 
te noemen fokmerrie gaf in totaal 
liefst vier goedgekeurde hengsten en 
acht internationale springpaarden, 
waarvan er drie op 1.60m-niveau 
staan geklasseerd! Zij is een van de 
waardevolste exponenten uit de 
ijzersterke Franse moederlijn van 

Estoril du Cedre, die ook de hengst 
First de Launay (v. Laudanum xx) 
heeft voortgebracht.

Vader Jarnac leverancier van 
internationale springpaarden
Met zoveel genetisch geweld vanuit 
de moeder, zouden we bijna de 
allesbehalve gewone vader van Estoril 
du Cedre vergeten. Deze Jarnac nam 
eveneens succesvol deel aan een 
groot kampioenschap (EK in 2011 
met de Spanjaard Julia Arias), won 
ook een hoog aangeschreven Grote 
Prijs (die van Chantilly in 2009 met 
de Fransman Timothee Anciaume) 
en staat vandaag de dag bekend 
als leverancier van internationale 
springpaarden. Meer dan 100 
staan er bij de FEI internationaal 
geklasseerd, waaronder een flink 
aantal op het hoogste niveau, zoals 
Qurack de Falaise HDC (Kevin Staut 
en Delphine Perez), Reggae du Tillard 
(Julio Arias), Soprano de Grandry 
(Florian Angot), Olympique Libellule 
(Timothee Anciaume) en Ulhane de 
Conde (Carlos Lopez). Tot slot wordt 
via Jarnac ook nog het waardevolle 
bloed van diens vader Ryon d’Anzex 
ingebracht bij Estoril du Cedre. Deze 
Anglo-Arabier nam in 1994 nog deel 
aan de WEG in Den Haag.

Drachtregeling
Estoril du Cedre is via vers sperma 
beschikbaar. Voor het dekken 
met Estoril du Cedre kan er een 
drachtregeling worden afgesloten. 
De vaste kosten bedragen €250,-, bij 
dracht dient €600,- extra te worden 
voldaan. De totale kosten bedragen 
€850,-. De verzendkosten van het 
sperma bedragen €33,-.

“Macht en gretigheid van Franse bodem”
ESTORIL DU CEDRE
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LAUDANUM XX

NIKA DU NEVADA



23

Andiamo Semilly is een waar Frans 
toptalent met een geweldige 
afstamming. Als vier-, vijf-, en 
zesjarige won hij het Franse 
hengstenkampioenschap, op 
achtjarige leeftijd liep hij al op 
1.50m-niveau. Daarna groeide 
hij onder topamazone Pénélope 
Leprevost door naar het hoogste 
niveau, met onder meer een 2e 
plaats in de 1.60m Grote Prijs van 
Maubeuge als resultaat. 

Andiamo Semilly’s vader is de 
legendarische Diamant de Semilly. 

De moeder van Andiamo Semilly 
kunnen we als fokmerrie in eenzelfde 
categorie plaatsen als zijn vader. Deze 
Tati du Palis (v. Muguet du Manoir) 
gaf vijf internationale springpaarden 
en net zoveel zonen die als gekeurde 
hengst door het leven gaan. Een 
volle zus van Andiamo Semilly is de 
op 1.60m-niveau gekwalificeerde 
Hussah T.M. (Nicole Pavitt). 
Ook verder in de nabije moederlijn 
van Andiamo Semilly blijkt het bloed 
van Diamant de Semilly bijzonder 
goed aan te sluiten. Uit halfzussen 
van moeder Tati du Palis zien we 

diverse internationaal geklasseerde 
nakomelingen van Diamant, zoals 
Noowanda Semilly (1.60m), PSS 
Uganda de Semilly (1.50m) en 
Amarula du Cerf (1.45m).

Diepvries en 
leveringscondities
Andiamo Semilly is verkrijgbaar 
middels diepvriessperma. De kosten 
bedragen €400,- voor één rietje. 
Voor het verzenden bedragen de 
kosten €70,- binnen Nederland.

“Ruwe diamant van bewezen ouders”
ANDIAMO SEMILLY

GEBOORTEJAAR 
2010

SCHOFTHOOGTE 
1.70 M

PER RIETJE 
€ 400,-

GEBOORTEJAAR 
2008

SCHOFTHOOGTE 
1.70 M

DEKGELD 
€ 1200,- 

Camargo II heeft een moeder en 
vader die beiden op de Olympische 
Spelen liepen. Het meest in het oog 
springt natuurlijk moeder Fit For 
Fun (v. For Pleasure)! Zij behoorde 
met de Portugese Luciana Diniz tot 
de absolute wereldtop en behaalde 
duizelingwekkende resultaten: 
onder meer 1e in de Grote Prijzen 
van Rotterdam, St. Gallen, Basel 
en Doha en 2e in Aken (2017 en 
2018) en Calgary (2017). Tijdens de 
Olympische Spelen van Rio de Janeiro 
eindigde Fit For Fun als negende. 
Camargo’s vader Canturo sprong 

mee op de Spelen van Athene met 
de Braziliaan Bernardo Alves en werd 
twee jaar later op de WEG in Aken 
zesde. De Holsteins gefokte hengst 
staat vooral te boek als vererver 
van uitzonderlijke springpaarden en 
dekhengsten, zoals Good Luck (Cian 
O’Connor) en de KWPN-gekeurde 
Canturano.   

De in 2008 geboren Camargo behoort 
als eerste nakomeling van Fit For 
Fun nu al tot de bekende Canturo-
zonen. Hij behaalde eerst successen 
met Luciana Diniz (o.a. 4e in de GCT 

van Shanghai) en kwam daarna uit 
onder het zadel van de gebroeders 
Philippaerts. 

Drachtregeling
Dekken met Camargo II kan d.m.v. 
diepvriessperma en alleen door een 
drachtregeling af te sluiten. De vaste 
kosten bedragen €300,-, bij dracht 
dient nog eens €900,- te worden 
voldaan. De totale kosten bedragen 
€1.200,-. Dit is alleen mogelijk 
via ons partnerbedrijf Faculteit 
Diergeneeskunde Utrecht.

“In navolging van moeder Fit For Fun”
CAMARGO II
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Mowgli V.O.D. behoorde tot de 
zes geprimeerde hengsten van de 
KWPN Hengstenkeuring 2020. De 
meest besproken hengst ter plaatse 
werd door velen als de ongekroonde 
koning van deze editie gezien. 
Onder het zadel bewees het royale, 
aansprekende talent later in het 
jaar nogmaals zijn kwaliteiten door 
succesvol zijn verrichtingen af te 
sluiten.

De verwachtingen rondom Mowgli 
zijn hooggespannen. Hij brengt 
allereerst Grand Prix-aanleg via vader 
Desperado N.O.P. met zich mee. 

Desperado behoort met Emmelie 
Scholtens tot de Nederlandse top 
en blijft zich met stijgende scores in 
de Grand Prix ontwikkelen. Tijdens 
het EK in Rotterdam maakte deze 
combinatie deel uit van het zilveren 
team.

Mowgli V.O.D. komt uit een 
bewezen moederlijn en moeder 
Zoriana behoort zelfs tot de betere 

fokmerries van Nederland. Zoriana 
is een dochter van Jazz, en deze 
hengst zien we ook vanuit vader 
Desperado terug in de pedigree van 
Mowgli, die niet alleen de kleur van 
zijn legendarische grootvader heeft 
geërfd.

Zoriana liep zelf naar liefst 90 
punten in de IBOP en kreeg een 10 
voor haar fenomenale draf. Ze gaf 
eerder al de KWPN-gekeurde Kjento 
en met Mowgli dus haar tweede 
gekeurde zoon op rij. Tevens staat 
ze bekend als moeder van de NMK 
2015  kampioen Heliana V.O.D. en 
grootmoeder van de in Denemarken 
gekeurde Lance V.O.D. Mowgli’s 
grootmoeder Poriana gaf diverse 
hoog geklasseerde dressuurpaarden 
en overgrootmoeder Koriana bracht 
zelfs drie Lichte Tour-paarden. Uit 
deze lijn komt ook het Grand Prix-
paard Zaragoza.

Drachtregeling
Mowgli V.O.D.  is via vers sperma 
beschikbaar. Voor het dekken 
met Mowgli V.O.D. kan er een 
drachtregeling worden afgesloten. 
De vaste kosten bedragen €250,-, 
bij dracht dient nog €750,- extra 
te worden voldaan. De totale 
kosten bedragen €1.000,-. De 
verzendkosten van het sperma 
bedragen €33,-.

“Ongekroonde koning van KWPN Hengstenkeuring”
MOWGLI V.O.D.

GEBOORTEJAAR 
2017

SCHOFTHOOGTE 
1.75 M

DEKGELD 
€ 1000,-
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MOWGLI 
V.O.D.



Met zijn enorme werkwilligheid, 
geweldige bewegingsmechanisme 
en atletische eigenschappen is 
For Romance I OLD voor iedere 
ruiter een droom. Belangrijker nog 
is dat we deze kwaliteiten aan de 
lopende band terugzien bij zijn 
nafok, waardoor de bloedmooie 
Oldenburgse hengst al vroeg een 
enorme reputatie bezit. Nog voor 
zijn tiende jaar stonden er van For 
Romance al meer dan 30 gekeurde 
zonen en ruim 80 premiemerries 
in de boeken en daarnaast zien 
we onder zijn nakomelingen vele 
winnaars op wedstrijden en levert hij 
aan de lopende band veilingtoppers.

Oldenburgse 
hengstenkeuring 2011
Het eerste memorabele hoofdstuk 
uit het verhaal For Romance werd 
geschreven tijdens de Oldenburgse 
hengstenkeuring van 2011, waar 
de zoon van de elegante Fürst 
Romancier onder een staande 
ovatie van het publiek werd 
uitgeroepen tot Siegerhengst. Later 
werd For Romance bij diverse Duitse 
stamboeken goedgekeurd en kreeg 
hij zijn opleiding onder de Zweedse 
topamazone Therese Nilshagen. 
Samen maakten ze begin 2019 hun 
debuut in de Zware Tour. Bij hun 
eerste optreden werd de 70%-grens 
direct doorbroken.

Sterke moederlijn
De modern gemodelleerde For 
Romance komt uit een bijzonder 
goed nestje. Moeder Gesina 

(v. Sir Donnerhall I) gaf al vijf 
goedgekeurde zonen, waaronder 
twee kampioenshengsten en één 
geprimeerde. Daarnaast bracht 
ze een aantal zeer opvallende 
merries. Zo werd For Romance’s 
volle zus Fasine als zesjarige winnaar 
van het Bundeschampionat en 
later op de P.S.I. veiling voor het 
ongekende bedrag van 1,3 miljoen 
euro verkocht. Zijn halfzus Fürstin 
Gesine behaalde de kampioenstitel 
op de Oldenburgse merriekeuring 
en halfzus Mount St. John Best of 
All staat inmiddels Lichte Tour-
geklasseerd.

Hannoveraanse stam
For Romance’s grootmoeder 
Gesine is een nakomeling van Blue 
Hors Don Schufro. Hierdoor zien 
we de beroemde Donnerhall bij 

moeder Gesina tweemaal terug in 
de derde generatie. Deze bekende 
Hannoveraanse stam kennen 
we ook als de moederlijn van de 
legendarische, preferente KWPN-
hengst Voltaire.

Beschikbaarheid en 
leveringscondities
For Romance I is zowel vers als 
middels diepvries beschikbaar. Voor 
het dekken met vers sperma van For 
Romance I kan een drachtregeling 
worden afgesloten. De vaste kosten 
bedragen €300,-, bij dracht dient nog 
eens €1.400,- te worden voldaan. De 
totale kosten bedragen €1.700,-.
Indien u kiest voor diepvriessperma 
zijn de kosten €300,- per rietje. 
De verzendkosten bedragen €70,- 
binnen Nederland.

FOR ROMANCE I
“Reeds jong een legende”

GEBOORTEJAAR 
2009

SCHOFTHOOGTE 
1.72 M

DEKGELD 
€ 1700,-

PER RIETJE 
€ 300,-
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BLUE HORS DON SCHUFRO

GABY

FOR ROMANCE I
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GEBOORTEJAAR 
2007

SCHOFTHOOGTE 
1.73 M

PER RIETJE 
€ 900,-

Lakzwart, een royaal en modern 
dressuurmodel, imponerende 
gangen en uitblinken op Grand Prix-
niveau. Dat kenmerkt Dante Weltino 
OLD in een notendop. De carrière 
van deze machtige dressuurhengst 
bestaat uit een aaneenrijging van 
hoogtepunten.

Sportresultaten
Dante Weltino werd 
reservekampioen op de Oldenburgse 
hengstenkeuring, plaatste zich 
als jong paard tweemaal voor het 
Bundeschampionat en schoot 
vervolgens door naar de wereldtop 

in de Grand Prix. Met zijn vaste 
berijdster Therese Nilshagen vormt 
hij inmiddels een steunpilaar van 
het sterke Zweedse team. Op het 
EK in eigen land leverde dat in 2017 
teambrons op en individueel een 
vierde plek in de Grand Prix Spécial 
en een vijfde in de Kür. Twee jaar 
later ging de combinatie op het EK 
in Rotterdam op herhaling met een 
bronzen teammedaille. 

De verervingskwaliteiten
Deze hengst, die geen vosfactor 
heeft en naast zijn opvallende 
kwaliteiten dus ook zijn prachtige 

donkere kleur veelvuldig doorgeeft, 
kan het verschil maken in de 
hedendaagse dressuurfokkerij. 
Dante Weltino is inmiddels 
goedgekeurd voor alle belangrijke 
Duitse stamboeken, zijn veulens 
zijn zeer gewild en onder zijn nafok 
bevinden zich Duitse kampioenen, 
premiehengsten, winnaars van 
aanlegtesten en veilingtoppers.

Potentiele stempelhengst dankzij 
topgenen!
Zoals dat hoort bij een potentiële 
stempelhengst is dit alles ook 
bij Dante Weltino niet terug te 
voeren op toeval. Vader Danone I 
liep zelf op Grand Prix-niveau en 
is als rechtstreekse zoon van de 
legendarische De Niro zelf een van 
de opvallende hengsten uit die zo 
sterke Duitse D-lijn. Via Danone’s 
sterk fokkende moeder Well 
Done wordt ook de waardevolle 
Weltmeyer ingebracht. Bij Dante 
Weltino is dit zelfs tweemaal het 
geval in de derde generatie. Via 
zijn moeder Rihanna, een dochter 
van Welt Hit II, zien we immers 
Weltmeyer nogmaals terugkomen. 
Dante Weltino’s moeder is daarnaast 
een volle zus van Riwera de Hus. 
Deze merrie nam in 2012 deel aan de 
Olympische Spelen van Londen met 
Française Jessica Michel Botton. 

Diepvries en 
leveringscondities
Dante Weltino is verkrijgbaar 
middels diepvriessperma. De kosten 
bedragen €900,- voor één rietje. 
De verzendkosten bedragen €70,- 
binnen Nederland.

“Stempelhengst”
DANTE WELTINO

GEBOORTEJAAR 
1996

SCHOFTHOOGTE 
1.70 M

PER RIETJE 
€ 300,-

Fokken voor het hoogste niveau 
doet u met Rubin Royal OLD! De 
aansprekende zoon van Rohdiamant 
liep zelf Grand Prix, net zoals zijn 
volle broers, en ook zijn nafok 
zien we terug op het hoogste 
dressuurniveau. Dit zelfs in dermate 
grote aantallen dat Rubin Royal 
nog niet lang geleden twee keer 
op rij de derde plek in beslag nam 
op de WBFSH-ranglijst van beste 
mondiale dressuurverervers. Op 
een alternatieve ranking, waarbij 
ook gekeken wordt naar het aantal 
geboren nakomelingen, stond Rubin 
Royal zelfs aan de leiding, boven een 
hengst als De Niro.

Bekende moederlijn
Rubin Royal is zelf afkomstig uit 
de bekende Duitse Rudilore-
moederlijn van fokster Harli Seifert. 
Uit zijn fenomenale moeder Rumirell 
(v. Grundstein II) fokte Seifert in 
combinatie met Rohdiamant zes 
gekeurde hengsten, waarvan er drie 
Grand Prix-geklasseerd zijn en één 
op internationaal Lichte Tour-niveau 
is uitgebracht. Rubin Royal liep 
zelf in de Zware Tour met Hendrik 
Lochthowe. Zijn bekendste volle 
broer is Glock’s Romanov, die onder 
Hans Peter Minderhoud successen 
vierde op het hoogste niveau.
In de fokkerij is Rubin Royal genetisch 
een van de meest waardevolle 
vaderdieren. Hij geeft gezondheid, 
instelling, rijdbaarheid en bloed 
door aan zijn nafok, kortom alle 
eigenschappen die nodig zijn voor 
een hedendaags sportpaard. Zijn 
nakomelingen vallen op door hun 
werklust en laten zich opvallend 
makkelijk bewerken. Niet voor 

niets komen we aan de lopende 
band Rubin Royal-nazaten tegen 
op de internationale wedstrijden. 
We kennen onder meer Rubin al 
Asad (Lara Butler), Rubins Nite 
(Hayley Watson-Graves), Real 
Dancer FRH (Jan-Dirk Gießelmann), 
Rubin Cortes OLD (Barbara 
Bertschinger),   Fohlenhof’s Rock’n 
Rose (Dorothee Schneider), Rosalie 
B (Laura Tomlinson) en Indoctro v/d 
Steenblok (Fanny Verliefden).

Succes in meerdere 
disciplines
Vanwege de pure 
sporteigenschappen die Rubin 
Royal doorgeeft, wordt hij ook nog 
eens op internationaal niveau door 
zijn kinderen vertegenwoordigd 
in de eventing (RF Demeter), 

springen (Reve d’Amour) en 
vierspannen (Rubinell CH). In totaal 
gaf Rubin Royal al meer dan 25 
goedgekeurde zonen en daarnaast 
staat hij inmiddels ook te boek 
als moedersvader van diverse 
succespaarden. De meest bekende 
is Lorenzo, met Severo Jesus Jurado 
Lopez vijfde op de Olympische 
Spelen van Rio de Janeiro. Zijn 
moeder Bologna is een dochter van 
Rubin Royal.

Beschikbaarheid en 
leveringscondities
De hengst Rubin Royal is via diepvries 
beschikbaar.
De kosten bedragen €300,- voor één 
rietje. De verzendkosten bedragen 
€70,- binnen Nederland.

RUBIN ROYAL 
“Royale nafok in de Grand Prix”
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GEBOORTEJAAR 
2004

SCHOFTHOOGTE 
1.71 M

DEKGELD 
€ 1200,-

Benetton Dream beleefde een 
sportcarrière uit het boekje. Als 
driejarige behaalde hij als grote 
favoriet de Duitse titel in Warendorf. 
Hij ontving tienen voor zijn perfecte 
stap en kreeg de hoogste punten van 
alle leeftijdscategorieën voor jonge 
paarden, met ook nog een 9,5 voor 
draf, galop en algemene indruk en 
een hoge beoordeling (9) voor zijn 
exterieur. Hij zette zijn opmars in de 
sport voort, won talrijke prijzen in de 
lagere klassen en behaalde zowel als 
5- en 6-jarige de finale van de Duitse 
kampioenschappen. Nog maar 
zeven jaren oud behaalde hij hoge 

klassering in de S-klasse dressuur. 
Een stap naar de Grand Prix kon niet 
uitblijven en ook die wist Benetton 
Dream succesvol te maken onder het 
zadel van de Zweedse topamazone 
Tinne Vilhelmson Silfvén. 

Succes als fokhengst
Op fokkerijgebied is hij net 
zo succesvol. Diverse veulens 
van Benetton Dream hebben 
kampioenstitels behaald, en niet 
alleen in Duitsland maar ook in 
de VS, Australië en België. Direct 
uit zijn eerste jaargang kwamen 
goedgekeurde hengsten en zelfs 

een kampioenshengst! Een van zijn 
bekendste zonen is de gekeurde 
Bon Coeur, die hard op weg is deze 
vaderlijn voort te zetten. 

Hannoveraans toppedigree
Benetton Dreams fokkerijkwaliteiten 
komen niet uit de lucht vallen. 
Zijn grootmoeder Dornröschen 
bracht ook de exceptionele 
Daimler, die voor Frankrijk aan de 
start kwam op het WK voor Jonge 
Dressuurpaarden in Verden onder 
Jessica Botton, en later Grand Prix 
geklasseerd stond. Windrose, de 
moeder van Dornröschen, is een 
van de meest succesvolle merries uit 
de Hannoveraanse fokkerij. Ze was 
Europees kampioen in Brussel en gaf 
de gekeurde hengst Winterprinz, als 
drievoudig Lichte Tour-kampioen 
Paard van het Jaar in de VS, en het 
Grand Prix paard Royal Chester. 
Benettons vader Brentano II 
hoort bij de betere hengsten 
uit de Hannoveraanse 
dressuurpaardenfokkerij.  Verder 
zien we  Weltmeyer, Bolero, 
Rubinstein en Donnerhall allen 
gecombineerd in Benetton Dream, 
die over een geweldig Hannoveraans 
pedigree beschikt. 

Beschikbaarheid en 
leveringscondities
Benetton Dream FRH is via diepvries 
beschikbaar.  Voor het dekken met 
Benetton Dream FRH kan een 
drachtregeling worden afgesloten. 
De vaste kosten bedragen €350,-, 
bij dracht dient nog eens €850,- te 
worden voldaan. De totale kosten 
bedragen €1.200,-.

BENNETON DREAM FRH
“Hannoveraanse Grand Prix genen”

GEBOORTEJAAR 
2012

SCHOFTHOOGTE 
1.69 M

DEKGELD 
€ 1500,- 

Vertaal de naam Bon Coeur en je 
hebt precies wat deze prachtige, 
zwarte parel kenmerkt: een goed 
hart, oftewel een geweldige 
instelling!

Bon Coeur (2012) timmert duidelijk 
aan de weg in de sport en fokkerij. 
De inmiddels op Lichte Tour 
geklasseerde hengst is in Duitsland 
en Zweden al langer een grote 
naam en maakte eind 2020 ook 
in Nederland goede sier dankzij 
zijn zoon Bloomberg, de KWPN 
verrichtingskampioen met 88,5 
punten. Bon Coeur beschikt zelf over 
geweldige atletische eigenschappen, 
met krachtige, tegelijkertijd 
luchtige gangen. Hij werd als hengst 
geprimeerd in Verden 2014 en won 
zijn 30-dagen test in Schlieckau met 
in totaal 9.1 punten voor zijn gangen, 
waarbij hij meerdere keren beloond 
werd met de maximale 10. Onder 
het zadel was hij ook kampioen in 
Hannover 2016 en zowel als 3- en 
4-jarige reservekampioen op het 
Bundeschampionat in Warendorf. 

Bon Coeur valt op als modern 
sportpaard en door zijn uitstekende 
rijdbaarheid. 
In september 2018 maakte Bon 
Coeur zijn eerste start in Zweden. 
Hij verdiende een  indrukwekkende 
93% in test voor 6-jarigen.

Gewilde nakomelingen
De veulens van Bon Coeur zijn 
erg populair op de veilingen. Zijn 
nakomelingen hebben al op jonge 
leeftijd indruk gemaakt op een 
aantal van de beste dressuurruiters 

in Europa. Het duurste veulen op de 
elite-veiling in München, juli 2018, 
was afkomstig van Bon Coeur. Tijdens 
de Hannoveraanse hengstenkeuring 
in Verden, oktober 2018, werden 
zeven van de acht geselecteerde 
zonen goedgekeurd. Twee van hen 
werden ook geprimeerd. Bon Coeur 
kan trots zijn op nog maar kort 
beginnende carrière, hij heeft reeds 
meer van 40 goedgekeurde zonen 
en kan al over de 25 staatspremie 
merries op zijn naam zetten. In 
Nederland bracht hij afgelopen jaar 
de goedgekeurde premiehengst 
Bloomberg.

Afstamming
Vader Benetton Dream kwam 
succesvol uit in de Grand Prix met 
scores van ruim boven de 70%. Ook 
hij maakte naam als vererver, met 
kampioensveulens en diverse 
gekeurde zonen in en buiten 
Duitsland. 
Grootvader Sandro Hit heeft zich 
bewezen als fokhengst van geweldige 
dressuurpaarden. Hij behoort al 
een aantal jaar tot de top 3 van 
beste dressuurpaardenverervers 
ter wereld. Zijn meest succesvolle 
nakomeling is de geweldige 
Showtime FRH (Dorothee 
Schneider).
Prestatiegeschiedenis is ook 
te vinden aan de kant van de 
grootmoeder Carla, een dochter 
van Carismo (v. Calypso II). De 
springbloedlijnen verder terug in 
de stamboom hebben hun invloed 
gehad op de sterke actieve galop en 
het goede achterbeengebruik van 
Bon Coeur en zijn nafok. Vooral in 

combinatie met Sandro Hit heeft 
Calypso II enkele zeer succesvolle 
dressuurpaarden gegeven. 

Diepvries en 
leveringscondities
Bon Coeur is verkrijgbaar middels 
diepvriessperma. De kosten 
bedragen €1.500,- voor maximaal 
3 dosis.   Voor de levering van de 
rietjes bedragen de kosten €70,- per 
zending binnen Nederland. Indien 
uw merrie niet dragend is, krijgt u 
€1150,- gerestitueerd.

“Zwarte parel met de gewenste eigenschappen”
BON COEUR
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GEBOORTEJAAR 
2017

SCHOFTHOOGTE 
1.71 M

DEKGELD 
€ 1000,-

Veelbelovender gefokt dan 
Mascotte-Strh vind je ze niet. Vader 
is het opkomende fenomeen Glock’s 
Toto Jr. N.O.P. Deze eerste gekeurde 
zoon van de overleden Totilas heeft 
alles in zich om in de hoefsporen 
van zijn wereldberoemde vader te 
treden. Met Edward Gal kende Toto 
Jr. een geweldig Grand Prix-debuut, 
met kort daarop de winst op het 
Nederlands kampioenschap. Ook 
in de fokkerij is Toto Jr. begonnen 
aan het creëren van een opvallende 
nalatenschap, waar Mascotte-Strh 
duidelijk deel vanuit maakt.

Mascotte is gefokt uit niemand 
minder dan de beroemde merrie 
Orleans. Deze Jazz-dochter 
is allereerst een volle zus van 
de voormalige wereldtopper 
Parzival, met Adelinde Cornelissen 
meervoudig Europees kampioen en 
wereldbekerwinnaar. Ze is daarmee 
ook een volle zus van Fleau de 
Baian (eveneens Grand Prix met 
Cornelissen).

In de fokkerij heeft Orleans zich 
volop bewezen als moeder van 
het Grand Prix-paard TC Athene, 
Europees kampioen U25 met 
Jeanine Nieuwenhuis, en van de 
KWPN-gekeurde Governor. Deze 
zoon van Totilas, en daarmee een 
driekwart broer van Mascotte, 
is zeer succesvol met Adelinde 
Cornelissen en op weg naar een 
Grand Prix-debuut. Uit deze 
ongekend succesvolle moederlijn 
komen verder Bretagne-STR, 
Grenoble en Paso Doble (allen 
Grand Prix), Genua TC (Inter II) 

en de KWPN-gekeurde Armani en 
Jerveaux.

Drachtregeling
Mascotte is via vers sperma 
beschikbaar. Voor het dekken met 

Mascotte kan er een drachtregeling 
worden afgesloten. De vaste kosten 
bedragen €250,-, bij levend veulen 
dient er €750,- extra te worden 
voldaan. De totale kosten bedragen 
€1.000,-. De verzendkosten van het 
sperma bedragen €33,-.

“Grand Prix genen van Glock’s Toto Jr. en Parzival”

GEBOORTEJAAR 
2008

SCHOFTHOOGTE 
1.67 M

DEKGELD 
€ 1250,- 

Double Dutch, gefokt door Laurens 
van Lieren, past helemaal in de 
filosofie van Stal Hexagon. Het is een 
ongelooflijke atleet, met een hart 
van goud. Zijn vader is Johnson, de 
bewegingsgeweldenaar van Jazz uit 
de ijzersterke Reina-stam. Johnson 
lijkt naast zijn bewegingen en type 
ook een zeer goede instelling te 
vererven, één van de absolute 
voorwaarden voor de Hexagon-
fokkerij.

Eén van de beste 
moederstammen van 
Nederland

De moeder van Double Dutch 
is Ushimanda, een volle zus van 
Hexagon’s Roumanda (Rubiquil x 
Matador II x Sultan x Doruto), die 
zelf op internationaal Grand Prix 
niveau actief is geweest. Ook de 
grootmoeder en overgrootmoeder 
waren succesvol tot op het hoogste 
niveau, de Grand Prix. Deze Manda-
stam is al jaren één van de allerbeste 
stammen van Nederland volgens de 
index van het KWPN.

Zowel van vaderskant als van 
moederskant worden er dus 
opvallend veel prestatiegenen 

verenigd in Double Dutch, die deze 
belofte zelf ook al ingelost heeft 
door internationale overwinningen 
op Grand Prix niveau!

Drachtregeling
Hexagon’s Double Dutch is via 
vers sperma beschikbaar. Voor het 
dekken met Double Dutch kan er een 
drachtregeling worden afgesloten. 
De vaste kosten bedragen €250,-,  
bij dracht dient nog eens €1.000,- te 
worden voldaan. De totale kosten 
bedragen €1.250,. De verzendkosten 
van het sperma bedragen €33,-.

“Een geweldige hengst voor de prestatiegerichte fokkerij”
HEXAGON’S DOUBLE DUTCH MASCOTTE-STRH.
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Leveringsvoorwaarden vers sperma
1. Sperma van onze hengsten, kan dagelijks besteld worden tot 

09.30 uur. Bij de bestelling moeten naam en levensnummer van 
de merrie doorgegeven worden en het volledige adres van de 
merriehouder.

2. Na de eerste bestelling wordt het eerste deel van het dekgeld 
en verzendkosten in rekening gebracht. Het tweede deel van 
het dekgeld wordt berekend als de merrie 6-8 weken drachtig is.

3. Voor de guste merrie dient voor 1 oktober 2021 een schriftelijke 
gust-verklaring van de dierenarts te worden ingeleverd, anders 
vervalt de gust-regeling.

4. Studutch B.V. verkoopt geen losse rietjes van Kannan jr., Mowgli 
V.O.D. en Mascotte. U betaalt het dekgeld per drachtige 
merrie. Niet gebruikte rietjes blijven te allen tijde in eigendom 
van Studutch B.V. en dienen te worden geretourneerd aan het 
einde van het dekseizoen of mogen na overleg en tegen betaling 
alsnog worden gebruikt voor een dracht.

5. Merries worden geïnsemineerd voor rekening en risico van de 

merrie eigenaar.
6. Verzendkosten en NVWA-kosten voor binnen- en buitenland 

worden in zijn geheel doorberekend aan de merriehouder. 
Verzendkosten worden per zending in rekening gebracht. 

7. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal het factuurbedrag 
verhoogd worden met aanmaningskosten en boeterente 
evenals eventuele incassokosten.

8. 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.

9. Studutch B.V.  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoermiddelen of 
anderszins.

10. Wilt u er rekening mee houden dat wij de NVWA tijdig moeten 
informeren bij export.

11.  Alle verzendsperma's zijn exclusief 9% BTW

Leveringsvoorwaarden diepvries sperma 
1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod 
van Studutch B.V. ter zake de dosisverkoop van hengsten 
diepvriessperma en verkoop van hengsten diepvriessperma 
volgens een seizoenregeling, hierna te noemen ‘Studutch B.V.’ en 
op elke tot stand gekomen koopovereenkomst tussen haar en 
een koper van hengsten diepvriessperma.
1.2 Studutch B.V. is gevestigd aan de Schuilenburg 1 (5271 VR) 
Sint-Michielsgestel. Kamer van Koophandel nummer: 62991094 
BTW identificatienummer: NL855043830B01 Telefonisch 
bereikbaar onder nummer +31(0)6–12388706 (Sjaak van der 
Lei).
1.3 Deze versie algemene voorwaarden is geldig vanaf 1 januari 
2017.
1.4 Toepasselijkheid van eventuele algemene of specifieke 
voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen.
1.5 Afwijkingen van deze bepalingen is alleen mogelijk indien en 
voor zover Studutch B.V. dit schriftelijk heeft meegedeeld dan 
wel bevestigd.
1.6 Studutch B.V.  heeft het recht deze algemene 
voorwaarden tussentijds te wijzigen. In geval van doorlopende 
verkoopovereenkomsten met eenzelfde koper zal Studutch 
B.V. zo spoedig mogelijk de betreffende koper in kennis stellen in 
geval van wijziging van de onderhavige algemene voorwaarden.

2. Aanbod
2.1 Indien een aanbod per internet een beperkte geldigheidsduur 
heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit 
uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Het aanbod bevat de omvang van de dosis diepvriessperma 
of het aanbod van diepvriessperma volgens een drachtregeling.
2.3 De seizoenregeling ziet toe op inseminatie van een en 
dezelfde merrie gedurende een bepaald jaar/dekseizoen, waarbij 
de merrie tot maximaal 4 keer geïnsemineerd wordt met 2 rietjes 
diepvriessperma per keer. Indien de merrie gust is na verstrijken 
van het dekseizoen, en tijdens dit dekseizoen maximaal 4 keer 
geïnsemineerd is, vindt geen (gedeeltelijke) restitutie plaats 
van de koopsom. In geval van seizoenregeling dient de merrie te 
worden geïnsemineerd op een inseminatiestation van Studutch 
B.V.; hiervan kan uitsluitend met schriftelijke toestemming 
van Studutch B.V.  worden afgeweken. De seizoensregeling is 
uitdrukkelijk niet van toepassing in situaties waarbij de merrie 
gespoeld wordt ten behoeve van embryotransplantatie of 
andere voortplantingstechnieken, waarbij de betreffende 
merrie wordt aangewend als donormerrie.
2.4 Het aantal rietjes per dosis kan per hengst verschillend 
zijn. Een dosis bevat altijd tenminste de hoeveelheid sperma 
benodigd voor 1 inseminatie.
2.5 De prijs van de aangeboden dosis diepvriessperma is vermeld 
exclusief de door koper verschuldigde omzetbelasting en 
leveringskosten voor zover van toepassing.
2.6 Indien de aangeboden dosis diepvriessperma (tijdelijk) niet 
voorradig is, dan zal Studutch B.V.   koper hierover zo spoedig 
mogelijk informeren. Koper kan geen rechten ontlenen aan het 

aanbod van niet-voorradig hengstensperma.
2.7 Studutch B.V. kan desgewenst bemiddelen bij het verkrijgen 
van geboorteberichten.
2.8 Per dosis diepvriessperma ontvangt de koper geen sperma 
geleidebiljet of inseminatie attest. Indien sperma afkomstig is 
van een internationaal/EU-deskstation wordt een geleidebiljet 
of inseminatie attest bijgevoegd, voor zover althans Studutch 
B.V.  de dosis diepvriessperma zelf rechtstreeks van dit station 
heeft ontvangen.
2.9 Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten binden Studutch 
B.V. niet.

3. Betaling
3.1 Nadat koper een bestelling heeft geplaatst, ontvangt 
koper van Studutch B.V. een factuur. Na volledige betaling van 
de factuur wordt het diepvriessperma geleverd. In geval van 
seizoenregeling is een afwijkende betalingsregeling mogelijk 
voor zover hiervan melding wordt gemaakt bij het aanbod op 
de website of indien dit uitdrukkelijk, schriftelijk, met Studutch 
B.V. is overeengekomen

4. Levering
4.1. Voor levering naar adressen binnen Nederland wordt € 70,-- 
exclusief BTW per zending in rekening gebracht. Voor levering 
buiten Nederland kunnen nadere afspraken worden gemaakt; 
in ieder geval zullen daarbij verzend- en overige exportkosten in 
rekening worden gebracht.
4.2 Studutch B.V.  sluit een mogelijk herroepingsrecht van 
koper die als consument kan worden aangeduid uit, gelet op de 
mogelijke bederfbaarheid van het diepvriesproduct.

5. Garanties
5.1 Studutch B.V. geeft geen garanties op diepvriessperma.

6. Toepasselijk recht, geschillen, bevoegde rechter
6.1 Op alle overeenkomsten tussen Studutch B.V. en koper is 
Nederlands recht van toepassing.
6.2 Indien geschillen niet door minnelijk overleg kunnen worden 
opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in de woonplaats van Studutch B.V.
6.3 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten die Studutch B.V. moet 
maken inzake geschillen jegens koper, zullen door koper worden 
gedragen, waarbij de buiten- en gerechtelijke kosten worden 
vastgesteld volgens de daadwerkelijk door Studutch B.V. ter 
zake het geschil betaalde bedrag, ook voor zover deze kosten de 
geliquideerde kosten te boven gaan.

7. ICSI
7.1 Het is niet toegestaan om diepvriessperma van Studutch BV 
te gebruiken ten behoeve van ICSI. Tenzij nadrukkelijk anders 
overeengekomen.

Prijzen zijn excl B.T.W.
Sint-Michielsgestel, 1 januari 2021 
Studutch B.V.
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UW TOPMERRIE INGEZET 
VOOR OPU/ICSI?

Op StuDutch maken we met succes gebruik van de OPU/ICSI techniek. Dit doen we in samenwerking met de meest 
gerenommeerde partijen op het gebied van deze moderne voortplantingstechniek. Wij hebben in Italië sperma 
opgeslagen liggen van exclusieve hengsten, zoals Chacco Blue, Carthago Z, For Pleasure, Quick Star en nog vele 
anderen, en bieden dit aan om te gebruiken voor uw topmerrie(s).  

Indien u graag wilt inzetten op de OPU/ICSI techniek, zal het onderstaande stappenplan om tot een drachtige 
draagmoeder te komen worden doorlopen: 

• Uw merrie wordt thuis gecontroleerd op het aantal 
follikels. 

• Er worden twee swabs en een bloedmonster (ter 
controle op CEM) afgenomen en opgestuurd naar 
Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad

• Bij voldoende follikels en een correcte uitslag van het 
laboratorium wordt de merrie naar de Universiteit 
Utrecht gebracht voor de OPU-behandeling. Tijdens 
deze behandeling worden, onder verdoving, follikels 
gehaald uit de merrie.

• In het laboratorium wordt direct gekeken hoeveel 
geschikte eicellen er uit deze follikels te gebruiken 
zijn.

• De bruikbare eicellen worden opgestuurd naar Italië, 
alwaar ons diepvriessperma reeds ligt opgeslagen.

• In Italië wordt een knipje (gedeelte) van een rietje 
diepvriessperma ontdooid waarna iedere eicel met 
een zaadcel wordt bevrucht (ICSI).

• De bevruchte eicel wordt op kweek gezet. Na 7 dagen 
wordt gekeken of zich een embryo heeft gevormd.

• Als een embryo zich heeft gevormd, wordt 
het ingevroren en naar de Universiteit Utrecht 
teruggestuurd.

• Eenmaal in Utrecht aangekomen wordt het embryo 
in bevroren toestand opgeslagen.

• In het voorjaar wordt het embryo ontdooid zodra de 
ontvangstmerrie haar eisprong heeft gehad en dus 
klaar is voor de innesteling van de vrucht.

• Het embryo wordt in de baarmoeder van de 
ontvangstmerrie geplaatst.

Bent u geïnteresseerd? Vraag ons naar de voorwaarden en mogelijkheden.
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