
Tabel 1. Overzicht stamvaders.

De selectie Trekpaardhengsten voor het 
dekseizoen 2021 is weer rond. Door de 
strenge coronamaatregelen was dat niet 
zo vanzelfsprekend als in andere jaren. 
Door gebruik te maken van de geboden 
mogelijkheden kon dankzij goede samen-
werking alsnog een mooi aanbod worden 
samengesteld. Er is volop keuze in kleur, 
type, beweging en formaat. Door de 
krapper wordende bloedspreiding groei-
en de zorgen over hogere inteeltpercen-
tages bij de nieuwe generatie veulens. 
Verheugend is dat de kwaliteit van de 
goedgekeurde hengsten onverminderd 
goed blijft. Rastypische hengsten die met 
name in draf overtuigen en ook steeds 
vaker met hard en lang houdbaar been-
werk. Een compliment aan alle fokkers, 
opfokkers, hengstenhouders en allen die 
dit uiteindelijk hebben mogelijk 
gemaakt. Aan de merriehouders veel suc-
ces met het maken van de juiste keuze. 
Allen een goed en vruchtbaar nieuw dek-
seizoen gewenst. 

Door Jos Peerlings
Foto’s Ton van der Weerden

Goedgekeurde hengsten seizoen 2021
In totaal 46 goedgekeurde Trekpaardhengsten 
kregen via de KVTH hun Nederlandse dekboek. 
Dit is het resultaat van de jaarlijkse centrale 
hengstenkeuring in Ermelo en de daarna gehou-
den na- en herkeuring, ook in Ermelo. Dit jaar 
verschenen alleen de driejarige, vierjarige en 
voor het eerst te keuren hengsten fysiek voor de 
jury. De overige hengsten werden voor één jaar 
administratief goedgekeurd. Dit alles in verband 
met de coronamaatregelen. De al eerder voor 
het leven goedgekeurde vaderpaarden hebben 
automatisch een dekboek. Daaronder ook Wisky 
van de Klaverhoeve die in Tsjechië verblijft. 
Sinds de hengstenkeuringen zijn weer een aan-
tal hengsten naar het buitenland, voornamelijk 

naar België, verkocht of verhuurd. Die hengsten 
zijn wel meegenomen in de onderstaande over-
zichten. Recente importen zijn niet in de over-
zichten en schema’s verwerkt. 
In Ermelo werden dit jaar 6 driejarige hengsten, 
2 vierjarigen en 1 elfjarige hengst voor de eerste 
keer in Nederland goedgekeurd. Tijdens de 
nakeuring kwamen hier 1 driejarige en 1 elfja-
rige hengst bij. Op de herkeuring werd 1 drie-
jarige alsnog goedgekeurd. Het totale aantal 
nieuwelingen komt daarmee op 12. 

Meest succesvolle vaders 
In totaal 35 verschillende vaderdieren zijn ver-
antwoordelijk voor de nu 46 in Nederland 
goedgekeurde hengsten. De spreiding in aantal 
verschillende vaders blijft daarmee gehand-
haafd. Ook dit jaar blijft Mathador van de 
Bouwhoeve lijstaanvoerder met 6 (was 6) goed-
gekeurde zonen! Op de tweede plaats staat 
Matteo van ’t Rietenhof met 4 (was 5) zonen. 
Dan volgen er 3 hengsten met ieder 2 goedge-
keurde zonen. In volgorde van leeftijd zijn dat 
Unik de Lichereau, Landor van de Boterhoeve 
en Falco van Waardzicht. 
Bij de moedersvaders is de koppositie opnieuw 
voor Buffalo van ’t Camillenhof met 5 kleinzo-
nen. Daarna volgen met steeds 2 kleinzonen de 
volgende 9 hengsten Iwan van Aardenhof, Lars 

van de Smidse, Maxx van den Egelenberg, 
Hannes van de Capreton, Bart van Wienenhof, 
Tijn van de Vliegert, Bonarius van ‘t Zand en 
Bienvenu van Waardzicht. Aan moederskant is 
er met 32 verschillende moedersvaders gelukkig 
nog wel spreiding maar ze komen bijna allemaal 
uit de al bekende bloedlijnen.
Van de goedgekeurde hengsten zijn er 26 gebo-
ren in Nederland, 18 in België en 2 in Frankrijk. 

Minder bruinschimmel
Het aandeel bruinschimmels daalt dit jaar verder 
van 51% naar 43%. Dit jaar zijn 6 van 13 nieu-
welingen bruinschimmel. Naast de in totaal 20 
bruinschimmels zijn er 9 hengsten bruin, 6 
zwartschimmel, 6 zwart, 4 vos en 1 vosschim-
mel. Voor het eerst sinds lange tijd dus weer een 
vosschimmel. Opvallend is het relatief grote 
aandeel zwart en zwartschimmels.  

Jonge hengstenstapel
De gemiddelde leeftijd van de hengsten is 6 jaar 
en 8 maanden. Daarmee is het gemiddelde, ten 
opzichte van voorgaande jaar, iets gedaald. Met 
hun 16 jaar zijn Bart van Wienenhof en Wisky 
van de Klaverhoeve de oudste goedgekeurde 
Trekpaardhengsten. De oudste Trekpaardhengst 
in België is de 17-jarige Baron van den 
Egelenberg. 

In de onderstaande grafiek 2 is de leeftijdsver-
deling van de hengsten schematisch weergege-
ven. 

Hengstenlijnen
Het startpunt van een hengstenlijn is 
steeds een vooraanstaande stamvader 
met, in de rechte mannelijke lijn, zijn 
zonen - kleinzonen - achterkleinzonen 
enzovoort. De weergave volgens een 
hengstenlijn geeft slechts een deel weer 
van de totale afstamming. 
Vanzelfsprekend is ook de herkomst van 
moederszijde bepalend voor de 
uiteindelijke bloedvoering. Omwille van 
de overzichtelijkheid is de herkomst van 
de hengsten via hun moeders in de 
schema’s buiten beschouwing gelaten. 

Stamvaders
Ook dit jaar zijn er 8 stamvaders in rechte man-
nelijke lijn verantwoordelijk voor de in 
Nederland goedgekeurde Trekpaardhengsten. 
In tabel 1 staat dit achttal stamvaders gerang-
schikt naar omvang van hun bijdrage. Naast het 
geboortejaar van de stamvader is het aantal 
mannelijke nakomelingen vermeld die voor het 
seizoen 2021 in Nederland zijn goedgekeurd. 

• Op de eerste plaats staat de Nederlandse 
Iwan van Aardenhof. Dit jaar steeg zijn 
aantal mannelijke afstammelingen 13 naar 
16. Iwan is achterkleinzoon van Junior van 
’t Hooghof maar heeft door zijn grote 
invloed een eigen plek als stamvader 
gekregen. 

• Op de tweede plaats staat met 10 
nakomelingen de rest van de hengstenlijn 
van Junior van ’t Hooghof. Diens invloed 
loopt via zijn twee zonen Udo van 
Brandevoort (3) en Junior van de Lanshoeve 
(7). 

• Van de vijfde naar de derde plek is dit jaar 
gestegen de Nederlandse stamvader 
Gamin van de Hool. Hij heeft via diverse 
schakels in totaal 6 mannelijke nazaten. 

• De vierde plek met 5 nakomelingen is voor 
Idéal de Wassenhove waarvan de 
inbreng wordt geleverd door zijn zonen 
Rivaal van Boekel (3) en Idéal van 
Grotenberge (2).

• De vijfde plaats is voor stamvader Bloc van 
Oombergen. Zijn zonen Star van ’t 
Bloemenhof (2) en Jim van den Oudenbos 
(3) zijn hiervoor verantwoordelijk.

• Op de zesde plaats staat Hardi van ’t 
Ooievaarsnest met 2 nakomelingen. 

• De zevende plaats is voor Bamboula de la 
Jumelle. Deze vertegenwoordigt een 
eigen, zeer zeldzaam geworden bloedlijn. 
Bamboula is de overgrootvader van de 
vijfjarige in Frankrijk geboren Gamin de 
Poisot. 

• De achtste en laatste plaats is voor de 
hengstenlijn van Baron van ’t 
Brouwerijhof. Zijn nazaat Wisky van de 
Klaverhoeve is voor het leven goedgekeurd, 
heeft een Nederlands dekboek maar 
verblijft in Tsjechië. 

In onderstaande schema’s is per stamvader de 
hengstenlijn uitgewerkt in schema’s. Daarbij 
is dezelfde volgorde gebruikt als in boven-
staande tabel. De hengsten die voor dit sei-
zoen zijn goedgekeurd staan daarin oranje 
geaccentueerd. Achter de naam en het num-
mer van de hengsten is als laatste de kleur 
vermeld. De betekenis van de gebruikte afkor-
tingen is als volgt: Bs (bruinschimmel), B 
(bruin), Z (zwart), Zs (zwartschimmel), V (vos) 
en Vs (vosschimmel).

1. Iwan van Aardenhof K.2894 Bs
Opnieuw met overmacht op de eerste plaats staat 
de hengstenlijn van de in 1995 geboren 
Nederlandse stamvader Iwan van Aardenhof Keur 
Preferent. Dit jaar voeren 16 goedgekeurde hengs-
ten (was 13) in rechte mannelijke lijn direct op hem 
terug. Iwan van Aardenhof is via zijn vader Udo van 
den Houwenberg en grootvader Udo van 
Brandevoort een achterkleinzoon van Junior van ’t 
Hooghof. Daarmee is Iwan dus feitelijk een verte-
genwoordiger van de Junior-hengstenlijn. 

Grafiek 1. Kleurverdeling

No Naam stamvader Geboren in
Aantal mannelijke 
nakomelingen seizoen 
2021 (aantal in 2020)

1 Iwan van Aardenhof K.2894 Bs 1995 16 (was 13)

2
Junior van ’t Hooghof K. 2772 Bs via:
Udo van Brandevoort K.2807 B
Junior van de Lanshoeve K.2817 Bs

1978
1983
1984

10 (was 9)
3
7

3 Gamin van de Hool K.2675 Bs 1964 6 (was 5)

4
Idéal de Wassenhove K.2729 Bs via:
Idéal van Grotenberge B.S.77/76 Bs
Rivaal van Boekel B.S.77/264 Bs

1969
1973
1973

5 (was 7)
2
3

5
Bloc van Oombergen B.S.85/454 Bs
Star van Bloemenhof K.2905 Bs
Jim van den Oudenbos K.2866 Bs

1981
1990
1991

5 (was 6)
2
3

6 Hardi van ’t Ooievaarsnest K.2754 Bs 1966 2 (was 3)

7 Bamboula de la Jumelle K.2756 Bs 1976 1 (was 1)

8 Baron van ‘t Brouwerijhof B.S.73/308 Bs 1969 1 (was 1)

Hengstenlijnen Nederlandse  
trekpaardfokkerij 2021

Grafiek 2. Leeftijd van de 46 in Nederland goedgekeurde Trekpaardhengsten.

► Astro van Luchteren 
B.B.2014/363.NL Bs

► Falco van Luchteren 
B.S.2018/590.NL Zs

► Domien van Luchteren 
B.S.2015/616.NL B

►
Mathador vd 
Bouwhoeve 

Tp.262498 Bs
► James uit de Linde 

 Tp.265959 Zs

 ► Lars van de Doore Plas 
B.S.2014/456.S.NL Bs

  Mette van het Rijkelhof 
B.S.2013/598.S.NL Bs

►
Mike van de 
Hartjeshoeve 
Tp.266037 B

 ► Marius van Luchteren 
B.S.2014/634.S.NL Zs

 ► Thor vd Kerkeveldhoeve 
B.S.2014/440.S.NL Bs

 ► Vino van Luchteren 
 B.S.2013/540 Bs

►
Baptiste vd Kleine 

Heide (VB) 
B.S.2018/384.NL Bs

Iwan van Aardenhof 
K.2894 Bs

 

 ► Juul van de Bootdijk 
B.S.2012/508 Z

►
Merien van 

‘s-Gravenpolder 
Tp.266033 Z

 ► Jim van ‘t Roetaart 
B.S.2014/418.S.NL B

►
Matteo van ‘t 

Rietenhof 
B.S.2008/602 Zs

► Jules van de Vendoorn 
B.S.2014/510.S.NL B

 ► Daniel van de Vendoorn 
B.S.2017/386.NL B

 ► Mattis van Luchteren 
B.S.2017/530.NL Z

 

►
Tim van ‘t Bos 

B.S.2010/450.NL 
Bs

 

►
Guide vh 

Kruissewegje 
B.S.2003/2008 Bs

► Hepper Midas 
B.S.2005/796.S.NL Zs

►
Robin van de Heuvel 
B.S.2009/812.S.NL 

Zs
►

Norris van de 
Vinkenbossen 
Tp.264964.S Z

Iwan van Aardenhof als driejarige.
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Achteraf gezien bestond de loopbaan van Iwan 
van Aardenhof bestond uit twee delen. In het 
eerste deel kreeg hij vooral kansen in 
Nederland. Daaruit stamt zijn vroege zoon 
Guide van het Kruissewegje. Van hem is in 
Nederland nog 1 achterkleinzoon goedge-
keurd. 
In het tweede deel van zijn loopbaan kreeg 
Iwan van Aardenhof met name volop kansen in 
België. Uit die periode stammen de in 
Nederland geboren Mathador van de 
Bouwhoeve en de in België geboren Matteo 
van ’t Rietenhof. Zowel Mathador als Matteo 
werden volop gebruikt in België. Nieuw in 
Nederland is dit jaar de in België geboren elf-
jarige Tim van ’t Bos die nog een directe zoon 
is van Iwan van Aardenhof.
Meest invloedrijk is Mathador van de 
Bouwhoeve die in 2013 Belgisch Kampioen 
werd. Van Mathador zijn nu 5 zonen vanuit 
België naar Nederland gekomen. Dit jaar kwam 
daar een driejarige in Nederland geboren zoon 
bij. 
Nieuw zijn de eerste 3 goedgekeurde kleinzo-
nen van Mathador, 2 uit België en 1 in 
Nederland geboren zoon van Nederlands 
Kampioen 2018 Mette van ’t Rijkelhof. 
Matteo van ’t Rietenhof werd in 2014 Belgisch 
Kampioen en heeft inmiddels 4 zonen in 
Nederland. Nieuw ook hier is zijn eerste in 
Nederland geboren zwarte kleinzoon. 
Naast de invloed via de vaderlijn zijn er ook nog 
2 goedgekeurde hengsten uit andere bloedlij-
nen die werden geboren uit een dochter van 
Iwan. 
Van de in Nederland goedgekeurde hengsten 
stamt inmiddels 35% uit de hengstenlijn van 
Iwan van Aardenhof. Verwacht mag worden 
dat de eerste 4 kleinzonen van Mathador en 
Matteo uit jaargang 2018 de voorbode zijn van 
een nog veel grotere groep (nieuwe) kleinzo-
nen van beiden. Dat geldt ook voor België. Al 
met al brengt dat serieuze zorgen over de 
bloedspreiding nu maar zeker ook in de toe-
komst. 

Dit jaar 6 nieuwkomers en 3 afvallers.

2. Junior van ’t Hooghof K.2772  Bs
Ook dit jaar weer staat de hengstenlijn van 
Junior van ’t Hooghof op de tweede plaats. 
Naast afvallers zijn er hier ook enkele opval-
lende nieuwkomers. De invloed van Junior van 
’t Hooghof, Nederlands Kampioen in 1982, 
loopt via zijn zonen Udo van Brandevoort en 
Junior van de Lanshoeve. Interessant detail: in 
1988 werden beiden Nationaal Kampioen 
(Udo) en Nationaal Reservekampioen (Junior).
De inbreng van Udo van Brandevoort wordt al 
meerdere jaren geleverd door zijn zonen Sultan 
van Wooldink (1) en Arual van Hoeve de Eik (1) 
die samen aan de basis staan van 2 goedge-
keurde Trekpaardhengsten. Dit jaar werd uit de 
lijn van Sultan als nieuwkomer goedgekeurd 
een vierjarige voskleurige zoon van de even-
eens vos Dorus van de Molenhoeve. Nieuw is 
ook de grote zwarte, inmiddels elfjarige Atos 
Valaudiere die in Frankrijk werd geboren. Deze 
achterkleinzoon van Emir van Waardzicht werd 
in 2014 kampioen bij het Franse zusterstam-
boek Trait du Nord.

De bijdrage van Junior van de Lanshoeve 
groeit ieder jaar. Dat dankzij zijn in Nederland 
gefokte kleinzoon Koss uit de Vinkenpeel. 
Deze Koss vertrok naar België en kreeg daar 
veel kansen in de fokstal “van ’t Keerkenhof”. 
Via Elliot (3) en Kondor (4) van ’t Keerkenhof 
zijn er nu in Nederland totaal 7 goedgekeur-
de hengsten. Elliot zoon Unik de Licherau zag 
zijn tweede zoon goedgekeurd. 

Dit jaar 4 nieuwelingen en 3 afvallers.

3. Gamin van de Hool K.26745 Bs
Opvallend dit jaar is de derde plek (komend 
van vijf) voor Gamin van de Hool, de 
Nederlands Kampioen 1968. Via zijn zonen 
Gamin van Wooldink en Costaud van 
Oudenhof handhaaft hij tot op de dag van 
vandaag zijn eigen hengstenlijn.
Gamin van Woodink bracht, samen met de 
uitzonderlijk goed fokkende merrie Vera van 
Popkensburg, de volle broers Nico en Guido 
van Brandevoort. 
Nico van Brandevoort zelf had een lange, 
internationale carrière als vaderpaard. Hij is 
via 3 tussenschakels voorvader van de zwarte 
16-jarige Bart van Wienenhof. Die is nu 
Nederlands oudste Trekpaardhengst. 
Via Guido van Brandevoort, Nederlands 
Kampioen 1980, komen we via diverse scha-
kels bij de vos Robert van ’t Clerckshof. Van 
Robert zoon Condor van de Bouwhoeve werd 
de best dravende vierjarige vosschimmel 
Willem goedgekeurd. De eerste vosschimmel 
sinds jaren. Verder is Robert via een andere 
zoon grootvader van de voskleurige Hector 
van de Biggelaar. Daarmee staat Guido van 
Brandevoort aan de basis van vrijwel alle in 
Nederland goedgekeurde vossen. 
Costaud van Oudenhof voert via diverse 
Belgische schakels naar uiteindelijk Darko van 
de Koningshoek die vader is van de zwarte 
Jazz van de Vinkenbossen. 
De 6 vertegenwoordigers van de Gamin van 
de Hool hengstenlijn hebben allen een aparte 
bloedvoering en kleur wat hen interessant 
maakt voor de fokkerij.

Dit jaar 1 nieuweling en 0 afvallers.

4. Idéal de Wassenhoeve 
Idéal de Wassenhoeve was zelf geen opvallend 
paard maar staat wel aan de basis van een 
succesvolle hengstenlijn. Geen van zijn zonen 
behaalde ooit een nationale titel. Tal van zijn 
kleinzonen, achterkleinzonen en verder daar-
entegen behaalden wel nationale titels en 
kampioenschappen en bezorgden daarmee 
stamvader Idéal heel veel invloed. 
De huidige invloed van Idéal de Wassenhoeve 
loopt via drie zonen. Allereerst zijn dat de vol-
le broers Rivaal van Boekel en Souvenir van 
Boekel. Verder is belangrijk de goed fokkende 
Idéal van Grotenberge.
Souvenir van Boekel werd vader van Bloc van 
Oombergen. Die stichtte een eigen hengsten-
lijn die dit jaar op de vijfde plaats staat en 
apart wordt besproken.
Idéal van Grotenberge voert via diverse scha-
kels naar de Falco van Waardzicht. Falco zag 
dit jaar zijn tweede zoon goedgekeurd, bei-

den zijn ook fokproducten van Stal 
Waardzicht.
De tak via Rivaal van Boekel leed dit jaar 
gevoelige verliezen. In Moldavië stierf de bij-
na 21-jarige Florian van ’t Rietenhof. Ook zijn 

zoon Gamin van de Lindehoef stierf. Gamin 
is vader van Siem van de Dekkershoef, 
Nederlands Kampioen 2016. Diens zoon Hero 
van de Maaskanthoeve werd kampioen van 
de hengstenkeuring 2020 in Lunteren. 

Igor van Gaasbeek 
B.S.102/50 V

►
Zeus van 

Rupelmonde 
B.S.2003/70.S V

►
Dorus van de 
Molenhoeve 
Tp.261839 V

► Aami van de Leke 
Tp.266464.B V

▲

► Sultan van Wooldink 
B.S.96/4 Z

 

Udo van Brandevoort 
K.2807 B

► Arual van Hoeve de 
Eik K.2884 Bs

► Lars van de Smidse 
K.2923 Bs

►
Roel van de 
Lindehoef 

Tp.260632.S Bs
► Karel van de Korn 

Tp.263091.S Bs

▲  

▲ ►
Udo van den 

Houwenberg K.2839 
Zs

► Emir van Waardzicht 
K.2865 Bs

 

▲ ▼

▲ Bras van Kolhol 
K.2919 Zs

► Brutus van Kolhol 
 S.257729 Bs

► Atos Valaudiere 
TDN.10042532D.NL Z

Junior van het 
Hooghof K.2772 Bs

▼ ►
Elliot van ‘t 
Keerkenhof 

B.S.2004/522 Bs
►

Unik de Licherau 
B.S.2009/90.S.NL 

Bs
► Kimono de Lorcy 

B.S.2016/20.NL Bs

▼   

▼  ► Raoul de Lichereau 
B.S.2018/26.NL  Bs

Junior van de 
Lanshoeve K.2817 Bs

 

▼  

André van de 
Meerkoet K.2857 Bs

►
Koss uit de 

Vinkenpeel K.2897 
Bs

►

Leander van de 
Boterhoeve 

B.S.2012/534.S.NL 
Bs

  

►
Kondor van ‘t 
Keerkenhof 

B.S.2007/370 Bs
►

Pol van de 
Vinkenbossen 
Tp.264963 Bs

► Bart vd Vinkenbossen 
Tp.266162 Bs

 

►

Landor van de 
Boterhoeve 

B.S.2011/390.S.NL 
Bs

► Gert uit de Biesbosch 
Tp.265053 Bs

 

► Uniek van de Zaaidijk 
Tp.265148 Zs

Emir van Waardzicht.

Carlo van den Hoorn 
B.S.92/288 Zs

► Hepper Udo K.2886 
Bs

►
Clarion van de 

Kannelust S.255741.K 
Bs

► Bart van Wienenhof 
Tp.260034.S Z

▲

Nico van Brandevoort     
K.2270 Bs

▲ ►
Ben van het 

Tienbunderhof (VB) 
B.S.2011/626 V

►
Hector van de 

Biggelaar 
Tp.265845 V

 

Robert van ‘t 
Clerckshof 

B.S.2007/446.S.NL V
►

Condor van de 
Bouwhoeve 

Tp.264056.S V
►

Willem van de 
Huurne Tp.265678 

Vs

▲

Doris II van de 
Capreton 

B.S.2005/2012 V

▲

Gamin van Wooldink      
K.2718 Bs

►
Guido van 

Brandevoort K.2751 
Bs

► Doris van de 
Capreton K.2892 V

 

▲

Gamin van de Hool 
K.2675 Bs

▼

Costaud van 
Oudenhof K.2719 Bs

▼

Constand van 
Snijkershof B.S.83/4 

Bs

Eros van Hoeve de 
Eik S.255856.S Bs

►
Darko van de 
Koningshoek 

B.S.2005/306.S Bs
►

Jazz van de 
Vinkenbossen 
Tp.265296 Z

▼ ▲

Constand van 
St-Martens 

B.S.89/362 Bs
►

Buffalo van ‘t 
Zwaluwnest 

B.S.95/644 Bs
► Gijs van de Smidse 

K.2910 Bs

Bart van Wienenhof is nestor van de Nederlandse Trekpaardhengsten.
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Overigens kreeg Gamin van de Lindehoef 
recent veel kansen in België. De eerste zonen 
zijn daar al goedgekeurd. Van Florian zoon 
Bienvenu van Waardzicht, Nederlands 
Kampioen 2012, werd een vierjarige zoon 
opnieuw goedgekeurd.

Dit jaar 1 nieuweling en 3 afvallers. 

5. Bloc van Oombergen B.S.85/454 Bs 
Bloc van Oombergen was een dubbele klein-
zoon van Idéal de Wassenhove en behoort dus 
feitelijk tot die hengstenlijn. Bloc zelf werd 
nooit nationaal kampioen maar fokte verdien-
stelijk. Zowel in België als in Nederland is de 
hengstenlijn van Bloc van Oombergen wat op 
zijn retour. De huidige invloed van Bloc van 
Oombergen loopt via zijn zonen Star van ’t 
Bloemenhof en Jim van den Oudenbos.
Terugkijkend heeft Star van ’t Bloemenhof het 
vooral goed gedaan via zijn dochters. Velen 
bleken goede fokmerries die oud werden. In 
de rechte mannelijke lijn is het alleen nog 
maar achterkleinzoon Bonarius van ’t Zand 
die nog invloed heeft. Van Bonarius is 1 zoon 
goedgekeurd. Verder nog 1 nieuwe vierjarige 
kleinzoon via Milo van Luchteren, de Belgisch 
Kampioen van 2015.
Jim van den Oudenbos werd vader van Jim 
van Niesenhof, Belgisch Kampioen 2000. 
“Niesenhof” werd op zijn beurt vader van 4 
Belgisch Kampioenen waaronder Buffalo van 
’t Camillenhof (2004) en Pol van Hansevelde 
(2007). Van ieder van beiden is in Nederland 
nog 1 mannelijke nazaat goedgekeurd. 
Buffalo blijkt het vooral goed gedaan te heb-
ben als merriefokker. Zo zijn er 5 goedgekeur-
de Trekpaardhengsten met een Buffalo doch-
ter als moeder. Jim van Niesenhof is via zijn 
zoon Tom van ’t Roetaart grootvader van de 
inmiddels 12-jarige Tomba van de Kannelust, 
Nederlands Kampioen 2014.

Dit jaar 1 nieuweling en 2 afvallers.

6. Hardi van ‘t Ooievaarsnest K.2754 Bs
Hardi van ’t Ooievaarsnest werd in 1970 als 
vierjarige Belgisch Kampioen. Hij stichtte een 
eigen hengstenlijn waarvan de invloed anno 
nu met 2 vertegenwoordigers nog maar heel 
beperkt is. Maar wel zeer de moeite waard. 
Blikvanger is de veelbelovende vijfjarige 
Codex van Waardzicht. Verder is daar de 
eveneens vijfjarige bruine Vainqueur van ’t 
Hermeshof. Zijn vader is de goed fokkende 
voskleurige Bram van de Ruiting die in België 
staat.
Zowel Codex als Vainqueur zijn uiterst interes-
sant voor de bloedspreiding.

Dit jaar geen nieuweling en 1 afvaller.

7. Bamboula de la Jumelle K.2756 Bs
Vorig jaar was, na vele jaren van afwezigheid, 
de hengstenlijn van Bamboula de la Jumelle 
weer terug in Nederland. Bamboula dekte 
begin jaren tachtig een paar seizoenen in 
Nederland. Zijn belangrijkste nakomeling 
werd de bruine Fiston du Seigneur die in 
België invloed kreeg. Fiston werd vader van 
de in Nederland gefokte Fiston van Hoeve 

Isidore van den 
Hagelberg 

B.S.97/44 Bs
►

Arthur van de 
Wijveheide 

B.S.2001/130 Bs
► Hepper Dilan 

B.S.2007/778.S.NL Bs
►

Falco van 
Waardzicht 

Tp.264180.S Bs
►

Goliath van 
Waardzicht Tp.265358 

Bs

▲  

Goliath B.S.85/124 
Bs

► Leon van Waardzicht 
Tp.265918 Bs

▲

Idéal van 
Grotenberge 
B.S.77/76 Bs

▲

Ideal de 
Wassenhoeve 
B.S.73/302 Bs

▼

Rivaal van Boekel 
B.S.77/264 Bs

►
Gamin van de 

Lindehoef Tp.260004.S 
Bs

►
Siem van de 
Dekkershoef 

Tp.263970.S Bs
►

Hero van de 
Maaskanthoeve 
Tp.265357 Bs

▼  

Ensor d’Elewijt 
B.S.91/48 Bs

►

Florian van ‘t 
Rietenhof 

B.S.200/470.S.NL 
Bs

►
Bienvenu van 

Waardzicht Tp.261796.S 
Bs

►
Wim-Lex van 
Roosjeshof 

Tp.265675 Bs

Star van de Smidse 
K.2887 Bs

► Star van ‘t Broek S.256035.S 
Bs

► Bonarius van ‘t Zand 
Tp.261136.S Zs

► Mark van de Bouwhoeve 
Tp.265830 Zs

▲ ▼

Star van ‘t Bloemenhof 
K.2905 Bs

Milo van Luchteren 
B.S.2010/704 Bs

► Hector van ‘t Grootveld (VB) 
B.S.2016/626.NL Bs

▲

Bloc van Oombergen 
B.S.85/454 Bs

▼

Jim van den Oudenbos 
K.2866 Bs

▼

Jim van Niesenhof 
B.S.100/2008 Bs

► Tom van ‘t Roetaart 
B.S.2002/268.S.NL Bs

► Tomba van de Kannelust 
Tp.262896.S Zs

 

► Buffalo van ‘t Camillenhof 
B.S.103/168.S Bs

► Tuur van Hansevelde 
B.S.2004/888.S.NL Bs

► Lutteur van Wooldink 
Tp.262157.S B

 

► Pol van Hansevelde 
B.S.2003/740 Bs

▼

Zeus d’ Elewijt B.S.2007/596 
Bs

► Senateur van Hoeve de Eik 
Tp.263572.S B

► Daan uit den Blommendaal 
Tp.265762 B

Bruno vd Merodedreef 
B.S.84/278 Bs

► Hardi B.S.95/174 
B

►
Marco van de 

Heirhoeve 
B.S.100/134 Bs

►

Gilles van de 
Heirhoeve 

B.S.2000/74.S.NL 
Bs

► Codex van Waardzicht 
Tp.265425 Bs

▲

Hardi van de Engelhoek 
B.S.80/400 Bs

▲

Hardi van ‘t 
Ooievaarsnest K.2754 

Bs

▼

Hardi van de Engelhoek 
B.S.80/400 Bs

▼

Barron van op den Dijk 
B.S.90/278 Zs

▼

Karlo van de Vierstraat 
B.S.94/578 B 

►
Dorus van ’t 

Driesveld 
B.S.98/214 B

► Baron van ‘t Zeegat 
S.257080.S B

►
Bram van de 

Ruiting Tp.261617 
V

►
Vainqueur van het 

Hermeshof 
B.S.2016/678.NL B

Bonarius van ’t Zand. Gilles van de Heirhoeve.

Ruth die in Frankrijk vader werd van Gamin 
de Poisot. Gamin kwam via België naar 
Nederland. Zijn moeder is Belgisch gefokt en 
afkomstig uit de merrielijn van stal ’t 
Bloemenhof.
De bruine Gamin de Poiset is, zeker via 
vaderskant, uniek en zeer interessant voor ver-
dere bloedspreiding. 
Inmiddels is ook in België de hengstenlijn van 
Bamboula uiterst zeldzaam geworden.

Dit jaar geen nieuwelingen of afvallers.

8. Baron van ‘t Brouwerijhof B.S.73/308 
Bs
De in Nederland voor het leven goedgekeur-
de Wisky van de Klaverhoeve is de enige nog 
overgebleven hengst die in mannelijke lijn 
terug voert op Baron van ’t Brouwerijhof. In 
België zijn er geen goedgekeurde hengsten 

Bamboula de la Jumelle 
K.2756 Bs

▼

Boudha B.S.84/184 Bs ► Fiston du Seigneur 
B.S.66/178 B

► Fiston van Hoeve Ruth 
B.S.2017/2000 B

► Gamin de Poisot 
B.S.2017/2004.NL B

Baron van ‘t Brouwerijhof 
B.S.73/308 Bs

▼

Tom van de Reep B.S.88/120 
Bs

▼

Emir van Terbekenhof 
B.S.93/208 Bs

► Eugeen van de Veldvoort 
K.2916 Bs

► Iwan van Wooldink 
S.255944.S Bs

► Wisky van de Klaverhoeve 
Tp.260260.S Bs

Falco van 
Waardzicht 
succesvol.

meer uit deze eens succesvolle hengstenlijn. 
Wisky heeft een Nederlands dekboek maar 
staat al jaren in Tsjechië. Met zijn 16 jaar is hij 
samen met Bart van Wienenhof, die 20 dagen 
ouder is, nestor van de Nederlandse heng-
stenstapel. Aangezien Wisky uitsluitend dekt 
bij zijn eigenaar is niet te verwachten dat via 
hem de lijn van Baron van ’t Brouwerijhof nog 
kan worden voortgezet. 

Dit jaar geen nieuwelingen of afvallers.

Wisky van de Klaverhoeve.Fiston du Seigneur.
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