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annan VM Z

• Vos, geb. 2012, stokm. 1.72 m
• Fokker: J. van Meever, Meerkerk
• Taloubet Z - Kannan - Casantos
Taloubet Z is met Christian Ahlmann één van de beste springpaarden ter wereld. Niet verwonderlijk met een vader als de geweldenaar ISP GP Galoubet A (Almé Z), die wordt beschouwd als
de best fokkende zoon van Almé Z (Ibrahim). Maar ook niet verwonderlijk met een moeder als
Krista die een dochter is van de topvererver Polydor. Krista bracht ook ISP 1.60 Obadja (Ahorn),
ISP 1.50 Ramzes (Emilion), ISP 1.40 Van Carnute K (Carnute) en de in 2009 zeer veelbelovende
goedgekeurde hengst Big Star Jr K Z (Big Star) die inmiddels met Michael Greeve al 1.45 springt.
Meerdere nakomelingen van Taloubet Z presteren op het hoogste niveau, zo was Take a chance on
me Z in Lanaken 3e bij de zesjarigen.
Moeder Drop Shot VM is, na eerst een veulen gebracht te hebben, uiteraard nog niet op het
niveau van Taloubet Z maar zoals het er nu uitziet gaat het zeker die richting uit. Ze springt met
Kristian Houwen 1.40, was 7e in de Isah Cup/KWPN Kampioenschap en nam deel aan het WBFSH
Wereldkampioenschap voor jonge paarden in Lanaken. Als dochter van ISP GP Kannan (Voltaire)
verkeert Drop Shot VM in het illustere gezelschap van talloze wereldcracks. In de WBFSH Sire
Rankings is Kannan uit de Top-5 sinds 2011 niet meer weg te denken. ISP GP Z-Canta VM (ISP
Casantos v.ISP GP Cantos) is de moeder van Drop Shot VM, haar enige veulen. Met Catherine
Pasmore won zij oa de Wellington GP. Z-Canta is weer een dochter van Abantrix (Abantos x
Venda). Zij sprong zelf 1.30 en bracht diverse springpaarden van internationaal niveau. Abantrix
is een volle zus van ISP GP Abanta (Henk van den Broek en Dehliah Oeuvray) die op haar beurt
weer de grootmoeder is van de bewezen topvererver ISP GP Cantos (Contender). Z-Canta is dus
het wel zeer geslaagde product van inteelt op haar eigen succesvolle moederlijn. Meestal blijken
deze producten en hun nakomelingen vanwege de dubbel vastgelegde goede eigenschappen
zeer succesvol in sport en fokkerij te zijn. De stammoeder van deze zeer succesvolle familie is
Kenda (Millerole xx - Avenir - Majesteit Hendrik). Zij is een driekwart zus van Karta (Millerole
xx - Majesteit Hendrik) die op haar beurt de stammoeder is van een zeer succesvolle familie van
internationale springpaarden zoals de zeer bekende Ulena (Baloubet du Rouet) van Sanne
Thijssen en oa de hengsten Marlon (Zeus) en Freestyle (Cantos).
De uitdrukking “van Koninklijken Bloede” wordt in de paardenwereld niet zo vaak
gebruikt, maar deze is zeer zeker van toepassing op Tannan VM Z.
Dekgeld :

€ 700,-

Moeder Drop Shot VM springt 1.40
Kristian Houwen

Grootmoeder Z-Canta VM springt 1.60
Catherine Pasmore USA
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Speciaal aanbevolen:

ighlander

• Schimmel, geb. 2012, stokm. 1.68 m
• Fokker: M.A.M. Lamers-Couwenberg, Heide
• Numero uno - Vingino - Lupicor
Dekgeld :

Alle hengsten verkrijgba

ar via SWS door heel Ned

erland!

Topsport hengsten

Cidane
• Bruin, geb. 2007, stokm. 1.71 m
• V. Heartbreaker - Ramiro Z - Jasper - Voltaire (NL-merrielijn 184)
Het dekgeld voor diepvriessperma bedraagt € 1000,-

€ 800,-

HBC Cantos

keur
• Bruin, geb.1996, stokm. 1.66 m
• V. Contender - Goodtimes - Abantos
Het dekgeld voor diepvriessperma bedraagt € 1400,-
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Dortmund HS

ullit HBC

• Bruin, geb. 2011, stokm. 1.66 m
• Fokker: H. de Roover, Strijbeek
• Cantos - Namelus R - Nimmerdor
Dekgeld :

• Bruin, geb. 2008, stokm. 1.68 m
• Eurocommerce Vigaro - Triton - Nimmerdor - Joost
Het dekgeld voor diepvriessperma bedraagt € 800,-

Hennessy
• Zwart, geb. 2012, stokm. 1.70 m
• De Niro x Jazz x Ulft
Dekgeld 1000,-

€ 850,-

Topsport ponyhengst
Kosmo van Orchid’s

www.houwensporthorses.nl

www.joshouwen.nl

Postbaan 24 a, 5861 CT Wanssum, info@joshouwen.nl, Mob Jos: +31(0)6-51603762, Mob Trudi: +31(0)6-27266169, Tel/Fax: +31(0)478-532407

drukfouten voorbehouden

• Bruin, geb. 2004, stokm. 1.48 m
• Kanshebber - Kantjes Carlando - Ralph
Dekgeld DV € 450,-

HENGSTEN
PRESENTATIE
woensdag 15 maart
om 19.30 uur

2017
E dinburgh

I mpala SMH

E
E

dinburgh

• Bruin, geb. 2009, stokm. 1.66 m
• Fokker: G. Lindeboom en E.J. Meijer, Dalfsen
• Vleut - Darco - Wisconsin
Als veulen al een opvallende verschijning en een belofte voor de toekomst. Deze belofte maakt hij
helemaal waar. Na een fantastische performance in de VION-Cup 2013 werd hij aangewezen voor
het verrichtingsonderzoek. Hij slaagde met vlag en wimpel. In de GMB-hengstencompetitie dwong
de combinatie Kristian Houwen - Edinburgh respect en bewondering af. In Zuidbroek werden de
hengsten beoordeeld door Nathalie van der Mei en de zeer bekende Duitse ruiter en hengstenhouder
Gerd Sosath. Het resultaat: 2x een 9!
Onder het motto “dan hoort u het eens van een ander” de toelichting van Sosath:
“Edinburgh is een hele sympathieke hengst die zeer goed werd voorgesteld. Hij springt met veel
reflexen, techniek en bascule. Het is van nature een snel paard en daarmee voorspel ik ook goede
kansen op bijvoorbeeld het WK in Lanaken voor deze hengst. In Duitsland krijgen dit soort paarden
een applaus”. En dan de finale in Den Bosch: “hij kwam, zag en overwon”.
Maar in de Blom KNHS-KWPN-hengstencompetitie 2014/2015 deed hij het niet minder. Het was een
strijd op het scherp van de snede. Ook nu weer de overall winnaar!
In 2016 ging hij als de gedoodverfde favoriet de finale in maar de gretigheid was in de barrage iets
te groot. Evengoed de 2e plaats in de overall uitslag. Ook wist hij zich, uiteraard, te plaatsten voor de
finale van de 6-jarigen op het WK in Lanaken.
Inmiddels is Edinburgh met succes gestart op internationale CSI2* wedstrijden in 1.45
rubrieken. Dit jaar is hij de deelnemer in de VHO Trofee 1.40 rubriek tijdens de KWPN
Stallion Show in Den Bosch.
Vader Vleut acteerde onder de naam Gucci met Edwina Tops-Alexander op het allerhoogste niveau.
Logisch, als zoon van ISP GP Quick Star (Galoubet A) en kleinzoon van ISP GP Jikke (Concorde) - Eric
van der Vleuten. Moeder NSP Olympic Queen (Darco) is oa een halfzus van ISP GP Nirvana (Concorde)
- Annet Willems en de moeders van ggh ISP GP Tyson (Numero Uno) - Leon Thijssen en ggh ISP GP
Tadmus (Calvados) - John Whitaker. Dit zijn maar enkele van de vele topspringpaarden die familie
NL-057 al meerdere decennia heeft voortgebracht. Fokken is gokken? Onzin! Niet met Edinburgh!
Zijn veulencollectie leverde het volgende, in verkorte vorm, rapport op:
Edinburgh toonde een uniforme collectie, ruim voldoende ontwikkelde veulens met uitstraling.
Stap en draf zijn goed. De voor een springpaard zo belangrijke galop is krachtig met ruimte, souplesse
en balans. Inzet, reflexen en techniek zijn de kwaliteiten die hij kan versterken en toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.
Dekgeld:

€ 850,-

Ontwerp: ANGY PhotoDesign. Fotografie: Jacob Melissen, Robinshorsepicture, Dirk Caremans, DigiShots,
Yvonne Termeer, Karin van der Meul, De Paardenkrant, Jacquelien van Tartwijk en Sandra Nieuwendijk.

I

II

mpala SMH

• Bruin, geb. 2013, stokm. 1.66 m
• Fokker: M. Hovenga Jelsum
• Zambesi TN - Cardento - Brurggraaf
Coming star ‘Impala’ is gefokt uit één van de beste moederlijnen van de wereld, namelijk de
Balia-stam. De Cardento-moeder Bybalia SMH was als jonge NMK-merrie met 90 punten één
van de exclusieve IBOP-toppers en springt nu zelf internationaal op 1.50 m. niveau in de USA.
Zij is op de eerste drie nakomelingen al preferent geworden! Halfzus Abalia SMH van Chin Chin
was als driejarige Nederlands kampioen vrijspringen op de Nationale Merriekeuring en loopt
momenteel succesvol in de springsport in Scandinavië. De lijst met internationale springpaarden
uit de Balia-stam is lang met paarden als Brent-Balia, Warrior, Pybalia, First Choice, Nirmette en
de goedgekeurde KWPN-dekhengsten Hamlet en Wonderboy!
De nafok van vader Zambesi - destijds winnaar van de Hengstencompetitie klasse Z/ZZ - wordt
op vele internationale stallen geprezen voor zijn werk- en springkwaliteiten. Inmiddels heeft
Zambesi al drie zonen goedgekeurd bij het KWPN! Impala SMH is via Zambesi ook een kleinzoon
van de alom geprezen preferente topvererver Heartbreaker, een hengst die niet mag ontbreken
in een topspringpedigree!
In het verrichtingsonderzoek afgelopen najaar viel Impala SMH op door zijn grote bereidheid tot
werken, liet hij zich zeer goed bewerken en bleek hij een goede mond te hebben! Kenmerken
waarop de internationale springsport met smart zit te wachten! Impala lijkt als springpaard
erg voorzichtig te zijn en toont ruim voldoende tot veel vermogen. De hengst heeft volgens
de HK-commissie ruim voldoende tot veel aanleg als springpaard. Impala SMH heeft een
genoomfokwaarde voor OC van 101! Met recht kan Impala daarom als Coming Star
worden geprofileerd, zowel in de sport als in de fokkerij!
Impala SMH is in eigendom van de combinatie Minne Hovenga en Sjaak van der Lei en staat ter
dekking bij dekstation Stal Jos en Trudi Houwen in het Limburgse Wansum voor midden en zuid
Nederland en bij Seldsum Equine Fertility te Jelsum voor het noorden van Nederland. Naast vers
is Impala ook beschikbaar via diepvriessperma!
Dekgeld:

€ 750,-
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lasse HS

• Schimmel, geb. 2012, stokm. 1.68 m
• Fokker: M. Vossen, Heibloem
• Clarimo - Cassini 1 - Lord
Vader Clarimo springt zich met Rolf-Göran Bengtsson steeds meer in de kijker. Zij
presteren met succes op 1.60m niveau. In de fokkerij is hij één van Holstein’s shooting
stars. Een Gesamt Zuchtwert van 145 92% bevestigt dit en steeds vaker ziet men zijn
producten, vanaf jaargang 2007, in de uitslagen van de grote wedstrijden. Zijn vader
is de bekende Capitol I x Lord-zoon ISP 1.55 Clearway die uit een zeer goede familie
stamt. Zijn moeder Wodka heeft uitzonderlijk goed gefokt en is oa ook moeder van de
internationale cracks Chika’s Way (Caretino), Conway (Caretino), Carassina (Concerto II)
en Ut Wodka (Cassini I). Clearway is oa de vader van ISP GP Cognac Champ Blanc NOP
van Gerco Schröder. Clarimo’s moeder is niemand minder dan de beroemde Wisma
(Caletto II). Zij is ook de moeder van de springcrack en bewezen vererver ISP GP Cassini I
(Capitol I). Zijn volle broer Cassini II heeft inmiddels ook bewezen een topvererver te zijn.
De appel valt niet ver van de boom dus.
Moeder N-Cassandra is een dochter van ISP GP Cassini I. Classe HS is dus ingeteeld op die
beroemde merrie Wisma, maar ook op topverver Capitol I. Het is al vaker gebleken dat
inteelt de kans op een geslaagd product aanzienlijk kan vergroten. De mate van fokzekerheid zal zeker toenemen. De moederlijn wordt voortgezet met de bewezen verervers
Lord (Ladykiller xx) en Landgraf I (Ladykiller xx). Landgraf I stond bekend vanwege het
incorrecte fundament dat hij vererfde. Dit zou van Ladykiller xx komen beweerde men.
Niets is minder waar, zijn fundament was onberispelijk. Het incorrecte fundament kan
men het beste corrigeren dmv inteelt op Ladykiller xx. Lord komt ook al als moedersvader van Clearway voor. Deze familie staat bekend als Holsteiner Stam 4220 en het
betreft hier het betere lijntje. Grootmoeder Green Velvet bracht ook al ISP GP Chansing
Wind (v. Chalan). Overgrootmoeder Blue Velvet B is moeder van de gekeurde ISP GP
Cassino 3 (v. Cassini I) en vier andere nakomelingen die minimaal op 1.40 niveau
springen. Classe HS sprong op de NRPS-Hengstenkeuring de sterren van de hemel en
dat hij uit het betere springpaardenhout is gesneden bewees hij eens te meer in het met
succes afgelegde NRPS-verrichtingsexamen. Zowel in de Stal Hendrix-competitie als
in de Blom Hengstencompetitie was hij een zeer opvallende verschijning en
werd hij omschreven als de opvallend springende en vermogende Classe HS.
Dekgeld :

€ 700,-

