
Hengstenbrochure 2010            
Plain’s Liberator
‘Fokwaarde Plain’s Liberator (164-52%) spectaculair gestegen!’Astrid 

Be my King

Wervelwind

Ziggema

Zepplin

Voor winnaars en kampioenen!



Onze toppers in 2009

De nafok van onze hengsten, onze goed

gekeurde hengsten zelf en andere 

paarden uit onze stal lieten afgelopen 

jaar nadrukkelijk van zich horen. 

Met trots presenteren wij dan ook de 

toppers van het seizoen 2009. 

Met trots presenteren wij u onze hengsten

Zepplin (Plain’s Liberator x Fabricius): 
Winnaar KNHS competitie éénspannen; Kampioen 
5-jarige tuigpaarden. 
Fokker: R. Tewis, Westdorp

Geachte fokkers en liefhebbers,

Met het voorjaar in zicht presenteren wij u hierbij 
onze hengsten voor het seizoen 2010. Met de 
schitterende overwinning van onze prestatiehengst 
Stuurboord in de Oregon Trofee is het seizoen 2010 al 
geweldig van start gegaan. Maar met veel trots kijken 

we ook terug op het jaar 2009. De nafok van onze 
hengsten heeft het heel goed gedaan op de concours-
velden, Plain’s Liberator, Stuurboord en Unieko 
komen we allemaal tegen in de top 10 van de nieuwe 
sportindex! De fokwaarde van onze Hackney-hengst 
Plain’s Liberator is zelfs spectaculair gestegen en hij 
staat op een vierde plaats! Hij bewijst dan ook een 
ware kampioenenleverancier te zijn met eresjerpen 
voor Astrid, Be my King, Wervelwind, Zepplin en 
Zigemma. Astrid en Zigemma komen voort uit de 
fokkerij van de Gebroeders Kimenai uit Dongen. 

Zij hebben Plain´s Liberator met veel succes in hun 
fokkerij ingezet en mede door de resultaten van deze 
jonge Liberator´s werden de gebroeders vorig jaar 
uitgeroepen tot Fokker van het Jaar. Een fantastisch 
resultaat waarmee we ze nogmaals willen feliciteren. 
Onze hengst Zepplin heeft in 2009 laten zien de 
concurrentie op de concoursvelden de baas te zijn. 
Hij won overtuigend de competitie en voerde ook de 
ereronde in het kampioenschap vijfjarige tuigpaarden 
aan. Ook de nafok van Unieko timmerde meer dan 
nadrukkelijk aan de weg met als blikvanger de best 
presterende keurmerrie Aurose. Zijn zoon Aquarel 
presteerde goed in de Hengstencompetitie.

Naast Plain´s Liberator hebben we dit seizoen nog een 
Hackney-hengst beschikbaar, Plain´s Moonwalker.
Een korte impressie van onze hengsten vindt u in deze 
brochure. 

Voor meer informatie en het laatste nieuws verwijzen 
wij graag naar onze site, www.hengstenhouderij-
landzicht.nl.Uiteraard laten wij onze hengsten graag 
aan geïnteresseerde fokkers zien. 
Voor een afspraak kunt u contact opnemen met 
Mark de Groot, telefoon 06-41687245. 

Met vriendelijke groet, 
Martin en Mark de Groot

Wij zijn trots op onze hengsten en zijn u 
komend seizoen graag van dienst. 

Hierbij nodigen wij u graag uit voor onze 
hengstenshow bij de Zilfia’s Hoeve in Houten 
op tweede Paasdag. (5 april 2010)



Astrid (Plain’s Liberator x Cinovo): 
Winnaar competitie 2009, Categorie 3 Zuid.
Fokker/Eigenaar: C. en A. Kimenai, Dongen

Aurose (Unieko x Fabricius): 
Kampioen nieuwelingen merries Noordelijke 
Tuigpaardendag Balkbrug 2009; 
Finale der Nationale Nationale Tuigpaardendag 2009 
Fokker/Eigenaar: Familie Postma, Kollumerpomp

Stuurboord (Jonker x Factor): 
Reserve-kampioen ereklasse 2009; 
Winnaar Oregon Trofee 2010 
Fokker: H. Poppen, Zwartsluis

Be My King (Plain’s Liberator x Manno): 
FSP kampioen 2009
Fokker: C.H. van Dijk, Bunnik
Eigenaren: HBC Stal, W. Prikken, F. & M. Huizinga, 
N. van Maaswaal en U. Haarsma

Berkerly Landzicht (Torino x Fabricius): 
Reserve-kampioen Centrale Keuring Meerkerk 2009
Fokker/Eigenaar: Hengstenhouderij Landzicht

Erewacht (Unieko x Waterman): 
Reserve-kampioen Fokdag Nijkerk; Finalist Nationale 
Veulenkeuring 2009 
Fokker/Eigenaar: J. Veldhuizen, Barneveld

Wendelrose (Manno x Renovo); 
Kampioen Centrale Keuring 2009
Fokker: C. Mooiweer, Doornspijk
Eigenaar: J. Vink, Sliedrecht

Wervelwind (Plain’s Liberator x Droomwals): 
Kampioen 6- & 7-jarige tuigpaarden; Reserve-kampioen 
dames 2009; Nominatie KWPN Paard van het Jaar 2009 
Fokker/Eigenaar: W. Clevering, Wijnjewoude, 
Mede-eigenaar: H.J. Veenstra, Boyl

Zigemma (Plain’s Liberator x Fortissimo): 
Kampioen fokmerries 2009, Categorie 3 Zuid
Fokker/Eigenaar: C. en A. Kimenai, Dongen



KEUR

Fokkerij
Plain’s Liberator is interessant vanwege het nieuwe 
bloed dat hij in de tuigpaardfokkerij brengt, inteelt 
dient immers nog steeds bestreden te worden.  
Bovendien heeft Plain’s Liberator bewezen zelf te 
kunnen presteren, hij is onder meer tweevoudig 
Nederlands kampioen aangespannen dekhengsten. 
Deze bij het KWPN en het NHS goedgekeurde hengst 
beschikt over de aantrekkelijke zwarte kleur, die hij 
ook sterk vererft en dat is interessant met oog op de 
afzet. In de fokkerij gaat het er uiteraard om of 
hengsten in staat zijn om prestatiepaarden te leveren. 

Een echte topper is de AES-goedgekeurde hengst 
Wervelwind (mv. Droomwals) van de combinatie 
Clevering/Veenstra. Zelden werd hij verslagen bij 
Categorie 4 Noord en sinds 2009 is Wervelwind ook 
op nationaal niveau een geduchte tegenstander. 
Hij won het Nederlands kampioenschap voor zes- en 
zevenjarige tuigpaarden en was tweede in het 
Nederlands kampioenschap eenspannen tuigpaarden 
gereden door dames. Bovendien werd Wervelwind 
genomineerd voor de titel KWPN Paard van het jaar. 
Fokkers van het Jaar 2009, de gebroeders Kimenai 
behaalde deze titel, mede dankzij de goede prestaties 

van de door hen gefokte Plain’s Liberator-merries Zadora 
(mv. Fabricius), Zigemma (v.  Fortissimo) en Astrid (mv. 
Cinovo). Zigemma was vorig jaarkampioen fokmerries 
Zuid en Astrid won de zuidelijke competitie. 
De aangewezen Be my King (mv. Manno, fokker 
C.H.van Dijk) van de HBC Stal, W. Prikken, F. & M. 
Huizinga, U. Haarsma en N. van Maaswaal, won de 
FSP-finale. Onze Zepplin (mv. Fabricius) won de 
nationale competitie en het Nederlands kampioenschap 
voor vijfjarige tuigpaarden. Andere opvallende 
na-komelingen van Plain’s Liberator zijn Wodan K (mv. 
Pygmalion, fokker G.W.A.M. Kivits) van W. Jansen, 

Plain’s Liberator

Terugblik 2009

Plain´s Liberator breekt door als leverancier van sportpaarden. Eresjerpen waren er voor Astrid, 
Be my King, Wervelwind, Zepplin en Zigemma. 
De sportindex (164 -52%) van Plain´s Liberator is het afgelopen jaar dan ook spectaculair gestegen, 
zowel in betrouwbaarheid als in punten. Hij bezet een fantastische vierde plaats op de index.

Plain’s Black Satin x Segenhoe Lucifer x  Marden Midas x Ivor Prince
Fokwaarde sport: 164 - 52% betrouwbaarheid

KEUR

Zwart
1,58 meter

1996
Fokker

T.C. Middelman, Zevenhuizen
Mede-eigenaar

J.A. de Heul, Breukelen

Plain’s Black Satin Plain’s Black Magic Perrybridge Touch and Go

  Plain´s Melody

 Winsome Rosie Holypark Jubilation

  Buckland Tudor Rose

Birchfield Moonlight Segenhoe Lucifer Marden Searchnaglen

  Segenhoe Swallow

 Cambridge Calamity Marden Midas

  Cambridge Starlight



Wervelwind met Harm-Jan Veenstra, 
Fokker: W. Clevering, Wijnjewoude

Be my King 
Fokker: C.H. van Dijk, Bunnik

Wodan
Fokker: G.W.A.M. Kivits, Cromvoirt

Zadora
Fokker: C. en A. Kimenai, Dongen

Uw zwarte partner in de strijd tegen inteelt!

Zabrina (mv. Manno) van fokker W. Vierhouten en 
Zilverling (mv. Renovo, fokker W. Poppeliers) van 
J. de Heul. Ook op keuringen weet de nafok van 
Plain’s Liberator te scoren. Bijna elk jaar weten een of 
meerdere nakomelingen de finale van de Nationale
Veulenkeuring te bereiken. Antony (mv. Wilhelmus) 
gefokt door A. Geurts was reservekampioen en 
Bicker T (mv. Jonker) van fokker H.H.J. Tonnaer zelfs
kampioen. Uitgenodigd voor de Nationale 
Tuigpaardendag werden in 2009 de tweejarige merrie 
Cendelien (mv. Hofmeester) van fokker G. Wijnne en 
de als zesde geëindigde stermerrie Beauty B 
(mv. Balmoral, fokker J.G.M. Blaauwgeers) van 
H.J. Veenstra. Beyoncë (mv.Balmoral) van fokker 
K. Kwarten was zowel als tweejarige en als driejarige 
geselecteerd voor de NMK. Bij de tweejarige hengsten 
wist zich wederom een zoon van Plain’s Liberator in de 
top tien te nestelen, Clipper T (mv Allegro) van fokker 
J. Poppen behaalde de zevende plaats. 

Net als in 2009 was Plain’s Liberator de topaanvoerder 
van de Hengstenkeuring. Vorig jaar leverde onder meer 
drie sterren op en vier aanwijzingen voor de tweede 
bezichtiging. Uiteindelijk werden Be my King en 
Black-Beauty/Balmadino (mv.Heineke, fokker 
S.J. Verweij) van H.C. Vonk, H.J. van Oort en U. 
Haarsma aangewezen voor Ermelo. Dit voorjaar zullen 
deze twee hengsten proberen zich alsnog te bewijzen in 
het verrichtingsonderzoek. Over de fokkwaliteiten van 
Plain’s Liberator binnen de Hackney-fokkerij kunnen we 
kort zijn. De toekenning van het predikaat keur zegt meer 
dan voldoende. Hij grossiert in 1e premie-veulens, 
kampioenen en reserve-kampioenen. Zes zonen, al dan 
niet beschikbaar, werden goedgekeurd, Bocelli, Courage, 
Charming Daylight, Sam van Semarang, Sterreljocht 
Suprise en Sallandt’s Railroadman. Sterreljocht Suprise 
prolongeerde dit jaar zijn kampioenschap. Eclipse 
Eyecatching van J. van de Westen en Full of  Trust van 
F. De Wit rijden zich in de kijker op de concoursvelden. 

Wilt u echt iets doen aan de inteeltproblematiek en 
een grote kans op een zwart veulen kies dan voor de 
bewezen prestatiehengst Plain´s Liberator!



KEUR

Afstamming
Zepplin is een zoon van de Hackneyhengst Plain’s 
Liberator, vers bloed voert Zepplin dus volop. 
De bloedopbouw van moederszijde is vertrouwd. 
Stermerrie Theodora is een dochter van de preferente 
Fabricius, de Stempelhengst die zo veel goeds heeft 
gebracht. Ze is door de hengstenkeuringscommissie 
beoordeeld en kreeg een geweldig rapport mee. 
Grootmoeder Ficolien ster preferent is een combinatie 
van de keurhengst Wouter en de zwarte Monarch. 
Dit was in de jaren 80 een beproefde combinatie en 
leverde onder andere de goedgekeurde hengsten Donau, 

Edelman en Farao. Wouter presteerde zelf goed in tuig 
en was de best fokkende klassiek gefokte hengst van 
recenter datum. Via de Jonkheer-dochter Nicolien, 
moeder van Zicolien, komen we bij de Brigadier-
dochter Irenie. Deze merrie is door de familie Borkent, 
Fokkers van het Jaar 1995 ingezet en bracht onder 
andere het ereklassepaard Urban (v.Navigator) en de 
concourspaarden Ancie, Borg en Zeldam, allen 
afstammend van hun eigen hengst Storie 
(v. Kroonprins). Via een andere tak is de concours-
merrie Melga keur (v.Heineke) verwant.

Eigen prestaties
Als driejarige nam Zepplin deel aan het verrichtings-
onderzoek maar dat bleek een jaar te vroeg. 
Desalniettemin debuteerde hij in de sport met een 
fraaie vierde plaats in de nieuwelingenklasse van de 
UPD. Zepplin ontwikkelde zich fantastisch, vandaar 
dat we besloten om hem opnieuw voor te stellen. 
Zepplin imponeerde tijdens de herkansing en bleef dat 
het hele verrichtingsonderzoek doen. In het 
onderzoeksrapport staat dat de hengst zich in zijn lijf 
goed opwaarts beweegt, waarbij de hals er zeer goed 
opgezet word. Daarbij toont hij zeer veel knie-actie 

Zepplin

Terugblik 2009

De eerste goedgekeurde tuigpaardhengst van Plain’s Liberator reed afgelopen 
seizoen de sterren van de hemel, met als resultaat de winst in de nationale competitie 
en het kampioenschap 5-jarige tuigpaarden. 
Bovendien kwamen zijn eerste nazaten ter wereld. 

Plain’s Liberator x Fabricius x Wouter x Monarch
Fokwaarde sport: 159 - 46% betrouwbaarheid

Bruin
1,64 meter

2004
Fokker

R. Tewis, Westdorp

Plain’s Liberator Plain’s Black Satin Plain’s Black Magic 

(keur Hackney)  Winsome Rosie

 Birchfield Moonlight Segenhoe Lucifer

  Cambridge Calamity

Theodora ster Fabricius preferent Renovo preferent

  Voratiena keur

 Ficolien ster preferent Wouter keur

  Zicolien ster



Zepplin: Stijgt tot grote hoogte!

met veel ruimte, de achterbenen worden goed tot zeer 
goed gebogen en goed ondergebracht. Zijn cijferlijst 
was indrukwekkend: 8 voor de looplust, 8½ voor 
houding, zweefmoment, gebruik achterbeen en 
algemeen beeld als tuigpaard en zelfs een 9½ voor actie 
van het voorbeen. Verder kreeg Zepplin de kwalificatie 
‘veel tot zeer veel aanleg als tuigpaard’ mee. We hadden 
hem in 2008 graag in de nationale competitie gestart,  
maar een blessure gooide roet in het eten. In 2009 liet 
Zepplin zich weer van zijn beste kant zien. 
Hij behaalde diverse goede klasseringen in de 

hengstencompetitie. Zepplin werd echter niet in de 
eindstand opgenomen, omdat de finale op dezelfde dag 
werd verreden als het Nationaal kampioenschap voor 
vijfjarige tuigpaarden. Hij startte in het kampioen-
schap en in deze confrontatie met zijn sterk 
presterende leeftijdsgenoten bereikte hij de eerste 
plaats. Een maand eerder had Zepplin al de nationale 
competitie op zijn naam geschreven. 

Bloedverversing, maar niet via een volbloed Hackney? 
Dan hebben wij Zepplin voor u!

Zepplin

Zepplin op weg naar de zoveelste zege in de 
KNHS competitie éénspannen

Het fraaie hoofd van Zepplin



KEUR

Afstamming
Stuurboord heeft het niet van een vreemde! 
Hij combineert het beste van vader Jonker en moeder 
Kendini. Het fraaie front en voorbeengebruik van 
Jonker, gepaard met de enorme looplust, wil om te 
presteren en het krachtige achterbeengebruik van 
Kendini. Jonker werd in 1999 kampioen dekhengsten 
en Kendini is de  spectaculair dravende, nationale 
keuringskampioen van 1995 en 1996. Jonker is al 
jaren in de top van de sportindex te vinden en is qua 
sportvererving één van de succesvolste Renovo-zonen. 

Kendini komt voort uit een sterke merrielijn, waarin 
sportaanleg verankerd is. Het betreft de lijn van de 
familie Poppen, Fokkers van het Jaar 1999. 
Grootmoeder Zendrini heeft een winsom en was in 
1985 Sportmerrie van het Jaar. In het kader van de 
strijd tegen inteelt is er een verrassende rol weggelegd 
voor Stuurboord, want in veel gevallen is deze vos in 
staat om het gemiddelde inteeltpercentage te verlagen. 
Zijn vader Jonker en grootvader Factor (Vulcaan x 
Marconi) voeren immers net even ander bloed, dan de 
invloedrijke Fabricius en zijn nafok. 

Eigen prestaties
Het jaar 2010 begon heel goed met de overwinning in 
de Oregon Trofee. Zoals u aan zijn erelijst kunt zien, 
is Stuurboord één van de weinige tuigpaardhengsten 
die het hele seizoen laat zien de strijd aan te durven 
en te kunnen.  

Stuurboord

Terugblik 2009

Met derde plaatsen in de Oregon Trofee en in het Nederlands kampioenschap dekhengsten 
en tweede plaatsen in de Manno Trofee en het kampioenschap ereklasse, bewees 
Stuurboord wederom bij de besten van Nederland te horen. 
Op de Hengstenkeuring van 2010 in Den Bosch voerde Stuurboord na een geweldige strijd 
wel de ereronde aan van de Oregon Trofee. 

Jonker x Faktor x Proloog x Erasmus
Fokwaarde sport: 162 - 59% betrouwbaarheid

Vos
1,66 meter

1999
Fokker

H.Poppen, Zwartsluis

Jonker Renovo preferent Cambridge Cole preferent

  Linda ster preferent

 Dora keur Wouter keur

  Unara preferent

Kendini keur Factor Vulcaan

  Bettina keur

 Zendrini keur preferent Proloog preferent

  Lendrini keur preferent



Stuurboord: Kampioen in tuig & net even anders!

2010  Winnaar Oregon Trofee
2009   3e plaats kampioenschap aangespannen  
 dekhengsten
2009  2e plaats kampioenschap ereklasse
2009 3e plaats Oregon Trofee
2009  2e  plaats Manno Trofee
2008 Nederlands kampioen aangespannen   
 dekhengsten
2008  Winnaar competitie Young Riders
2008  2e plaats Manno Trofee
2008  2e plaats Oregon Trofee
2007  2e plaats Masterclass competitie
2007 Nederlands kampioen tuigpaarden 
 onder het zadel
2006 2e plaats kampioenschap aangespannen  
 dekhengsten
2004  Winnaar KNHS/KWPN Hengstencompetitie

Fokkerij
Aan het einde van 2008 werd Stuurboord beoordeeld 
op zijn drie- en vierjarige nakomelingen en op basis 
daarvan werd hij gehandhaafd voor de fokkerij. 
Met een sportindex van 162 (59%) bezet Stuurboord 
de zesde plaats op de sportindex. 
Diverse nakomelingen van Stuurboord hebben zich 
dan ook gepresenteerd in het tuig,  waaronder Zandro 
van B.J. Brommer, Zoraya van H. de Vries, Zuidwester 
van J.C. van de Endt en April Sun van L. Vinke. 

De aangewezen hengst Zuidwester (mv.Fabricius), 
reserve-kampioen HK 2007, won op spectaculaire 
wijze in handen van Marcel Ritsma de nieuwelingen-
klasse tijdens Hippisch Hengelo. Afgelopen jaar 
imponeerde deze vos op de concoursvelden van het
Zuiden en won diverse wedstrijden. April Sun, 
voorheen Aranda (mv. Fabricius) bereikte als driejarige 
de NMK en werd Stuurboord’s eerste keurdochter. 
Ze klasseerde zich in 2009 voor de finale van de 
nieuwelingen van Ambt Delden. Stuurboord heeft zijn 
fans die hem weten te waarderen. Wij hopen dat zijn 
goede klasseringen nog meer fokkers over weten te 
halen om dit seizoen voor deze prestatiehengst te 
kiezen. Als geen ander verdient hij het!

Elando, Centrale Keuring Noord-Holland 2009
Fokker: C.J.M. Boots, Spanbroek

Zuidwester met Marcel Ritsma, winnaar 
Nieuwelingenklasse 2008; 

Fokker: C. Mooiweer, Doornspijk

April Sun (Aranda) met Lammert Vinke, 
finalist nieuwelingen Ambt Delden

Fokker: H. Meijering, Oosterhesselen



KEUR

Afstamming
Preferente topverervers zoals Manno, Cambridge Cole, 
Fabricius, Renovo en Indiaan komen we tegen in de 
afstamming van Unieko. Het is een interessante mix 
van de unieke tuigtypische eigenschappen van Manno 
en het atletische vermogen van Cambridge Cole. 
Moeder Colinda is een halfzus van de naar de 
Verenigde Staten geëxporteerde hengst Harmonie 
(v. Wilhelmus). Grootmoeder Osina is ook de 
grootmoeder van het geëxporteerde concourstuigpaard 
Sandokan (v. Lorton), die in 2003 kampioen 
Categorie 3 Zuid werd. 

Eigen prestaties
In 2008 wisten Unieko en Mark de Groot iedere keer 
in de kopgroep te eindigen, ze mochten in Doornspijk 
en Marum zelfs de ereronde aanvoeren. Daarmee heeft 
hij laten zien ook zelf te kunnen presteren. 
Vorig jaar kreeg de fokkerij voorrang en is hij niet veel 
uitgebracht. 

2004  Verrichtingskampioen
2004  Kampioen HK Den Bosch
2004  Kampioen 2-jarige hengsten Nationale  
 Tuigpaardendag

Fokkerij
Eind 2009 is Unieko goedgekeurd op basis van zijn 
drie- en vierjarige nakomelingen. De nazaten van 
Unieko maken dan ook indruk. Met een sportindex 
van 156 (59%) is hij de best scorende actieve 
Manno-zoon, we vinden hem op de negende plaats op 
de sportindex. Al in 2008 werd zijn zoon Aquarel 
(mv.Koblenz, fokker H.H.J. Tonnaer) met fraaie cijfers 
in het stamboek ingeschreven. Hij was net als zijn 
vader als tweejarige kampioen op de Nationale 
Tuigpaardendag. Afgelopen jaar eindigden er drie 
Unieko-zonen in de voorhoede van deze rubriek. 

Unieko

Terugblik 2009

Op alle fronten breken de jonge Unieko’s door. De jonge hengst heeft al drie keurmerries, 
drie veulens werden geselecteerd voor de Nationale Veulenkeuring waarvan Erewacht 
de kopgroep bereikte. Blikvanger Aurose presteerde heel sterk in tuig. 

Manno x Cambridge Cole x Indiaan x Zagreb
Fokwaarde sport: 156 - 59% betrouwbaarheid

Vos 
1,63 meter

2001
Fokker

H.A. Velderman
Mariënheem

Manno preferent  Fabricius preferent Renovo preferent

  Voratiena keur

 Gilvia ster preferent Zakerno

  Zilvia keur preferent

Colinda keur Cambridge Cole preferent Walton Searchlight

  Cambridge Madge

 Osina keur preferent Indiaan preferent

  Lieza ster



Unieko: De meest atletische Manno-zoon!

Dat waren de als derde geplaatste Calvano (mv.Patijn) 
van fokker A.W. Kogelman, de nummer 7 Codetzky 
(mv.Unitas) van fokker A.P. Van Doorn en als  de elfde 
geëindigde Ceasar (mv.Fabricius).  Deze volle broer 
van Aurose is van M. Postma en werd gefokt door Th 
Postma. Hij was de publiekslieveling van de 
oefenavond in IJsselmuiden. Toen werd Carpe Diem 
(mv.Fabricius) tweede, hij werd gefokt door D.R.C. 
Jilesen en is van S. Rozendaal.  Drie hengsten 
presenteerde zich op de Hengstenkeuring van 2010,  
Codetzky werd ster,  Ceasar en Carpe Diem bereikten 
de tweede bezichtiging. 
Op de Nationale Tuigpaardendag van 2008 werd Anca 
(mv. Waterman) van fokker W.L. Ruinemans 
Nederlands kampioen bij de stermerries, in dezelfde 

rubriek eindigde Aurose (mv.Fabricius) van fokker de 
familie Postma op de zevende plaats. Een jaar later 
werd ze in de rubriek keur- en elitemerries vierde. 
Deze Aurose bleek in de herfst van 2008 een 
openbaring in tuig, ze behaalde 89 punten in de Ibop 
en werd daarmee keur. In het voorjaar van 2009 was 
Aurose de beste nieuweling van Balkbrug. Bovendien 
eindigde Aurose als derde in de nationale competitie 
en werd ze bovendien vierde in de Finale der Nationale 
op de Nationale Tuigpaardendag. Bimone 
(mv.Indurain) van fokker L. Hollander kreeg al twee 
keer een uitnodiging voor de Nationale 
Tuigpaardendag.  Anca, Aurose en Billy Bloem 

(mv.Waterman) van fokker R.A.G. van Klooster 
voeren inmiddels het predikaat keur. Haar volle zus 
Dimone haalde in 2008 de kopgroep van de Nationale 
Veulenkeuring, net als Dareda (mv.Hilbert) van fokker 
S. Daniëls, de kampioen van de Fokdag Nijkerk. 
Daminde (mv.Saffraan) van fokker E. Sneller maakte 
ook haar opwachting op de NVK. 

Ook in 2009 vertegenwoordigden drie nazaten van 
Unieko hun vader op de NVK. In de kopgroep kwam 
de reserve-kampioen van de Fokdag Nijkerk, Erewacht 
(mv.Waterman) van fokker J. Veldhuizen tot een vierde 
plaats. Verder waren Excellent (mv.Patijn) van fokker 
H. Oosterloo-Boonstra en Elzela (mv.Marvel) van 
fokker P. Leeuwis-de Wit voor de NVK uitgenodigd. 

Aurose met Lubbert van Oene, 4e plaats Finale der 
Nationale Nationale Tuigpaardendag 2009

Fokker: Th. Postma, Kollumerpomp

Carpe Diem 
Tweede bezichtiging Hengstenkeuring 2010

Fokker: D.R.C. Jilesen, Sint Agatha
Excellent, Nationale Veulenkeuring 2009

Fokker: H. Oosterloo-Boonstra, Zevenhuizen



KEUR

Afstamming
Aquarel is de eerste goedgekeurde zoon van Unieko 
(v. Manno) en hij is een product uit diens eerste 
jaargang. De moeder van Aquarel is de ster preferente 
merrie Petra, een dochter van de jong overleden, geheel 
klassiek gefokte, Koblenz (v.Fortissimo). 
Het bloed van Koblenz, die zelf ook verdienstelijk in 
tuig presteerde, komen we niet veel tegen in de 
fokkerij. Dat maakt Aquarel extra interessant. 
Ongetwijfeld heeft Koblenz typische tuigpaard-
eigenschappen aan het genenpakket van Aquarel 
toegevoegd. 

We kennen Koblenz ook als moedersvader van de 
concourstoppers Tobias (v. Milano) van Stal Schep en 
Vlo (v. Reflex M) van Stal Haarsma. Sportgenen 
komen uiteraard via Manno-zoon Unieko maar ook 
via de preferente hengsten Waterman en Cambridge 
Cole die we in de moederlijn aantreffen. NMK-merrie 
Petra leverde in combinatie met Cinovo het 
concourspaard Besterly Victorie, inmiddels van Stal 
Veerman. Deze was in 2006 competitiewinnaar 
Categorie 3 Midden en heeft 62 winstpunten in het 
enkelspan, ook in het meerspan bewijst Besterly 
Victorie zijn waarde.

De kampioen van de Nationale Veulenkeuring in 
2006 Bicker T (v. Plain’s Liberator) werd gefokt uit een 
halfzus van Petra. 
Overgrootmoeder Difria ster preferent (v. Cambridge 
Cole) leverde het concourspaard Iwan ster (v. Zakerno). 

Aquarel

Terugblik 2009

Afgelopen jaar kwamen de eerste nakomelingen van Aquarel ter wereld en we 
kijken weer vol verwachting uit naar de lichting van dit jaar. 

De vijfjarige hengst maakte tevens zijn debuut in de sport.  

Unieko x Koblenz x Waterman x Cambridge Cole
Fokwaarde sport: 162 - 59% betrouwbaarheid

Donkere vos
1,64 meter

2005
Fokker: 

H.H.J. Tonnaer, 
Ysselsteyn (Lb)

Unieko Manno preferent  Fabricius preferent

  Gilvia ster preferent

 Colinda keur Cambridge Cole preferent

  Osina keur preferent

Petra ster preferent  Koblenz Fortissimo

  Frydaperty keur preferent

 Katinka ster Waterman preferent

  Difria ster preferent



Aquarel: Een heldere keuze!

Eigen prestaties
Onder de naam Afred was Aquarel als tweejarige 
kampioen op de Nationale Tuigpaardendag. 
Zonder problemen werd hij als driejarige aangewezen 
voor het verrichtingsonderzoek en met een fraai 
rapport kon hij in het stamboek worden ingeschreven. 
Hij bewees een eerlijke en betrouwbare hengst te zijn 
met veel bereidheid om te werken. Hij toont daarbij 
veel knie-actie en een voorbeen  dat ruim wordt 
weggezet. De achterbenen worden goed gebogen en 
goed ondergebracht. Aquarel behaalde achten voor het 
zweefmoment, de actie van het voorbeen, de looplust 
en het algemene beeld als tuigpaard. Verder kreeg hij 
de kwalificatie ‘veel aanleg als tuigpaard’ mee. Ook 
Aquarel wordt regelmatig in het tuig gepresenteerd en 
eindigde in 2009 als vierde in de hengstencompetitie. 

Aquarel tijdens de Hengstencompetitie 2009

Het edele hoofd van Aquarel

Aquarel 



KEUR

Afstamming
Plain´s Moonwalker is heel nauw verwant aan 
meervoudig kampioen (aan de hand en in tuig) Plain´s 
Windfall. Niet alleen hebben ze beide dezelfde vader, 
Woodside Jaywalker, maar Woodbridge Ostara, de 
grootmoeder van Moonwalker, is tevens de moeder 
van Windfall. 

Moeder Plain´s Nicquita dit is ook de moeder van het 
ereklassepaard Plain’s Valentino en van de merrie 
Plain’s Pandora die als driejarige Nederlands kampioen 
aan de hand werd. 

Plain’s Moonwalker is een hengst met ras, een heel 
mooi type en echte Hackney-manieren. Veulens uit 
tuigpaardmerries kunnen bij het KWPN geregistreerd 
worden in Register A.

Plain’s Moonwalker

Vers Hackneybloed

Dit seizoen stellen we voor het eerst ter dekking de in 2009 goedgekeurde 
grote maat Hackney-hengst Plain’s Moonwalker.
Net als onze keurhengst Plain´s Liberator is Plain´s Moonwalker 
gefokt door de succesvolle fokker Teun Middelman. 

Woodside Jaywalker x Plain’s Best Ever x Brown’s Liberty Light x Marfleet Captain

Woodside Jaywalker Bressingham Viscount Black magic of  Nork

  Bressingham magpie

 Outwood Midasire Marden Midas

  Outwood Sapphire

Plain´s Nicquita Plain´s Best Ever Perrybridge Touch and Go

  Holypark Arabella

 Woodbridge Ostara Brown´s Liberty Light

  Marfleet Marineke

Bruin
1,64 meter, 2006

Fokker 
T.C. Middelman

Zevenhuizen 
Mede eigenaar 

J.A. de Heul
Breukelen



Tarieven en voorwaarden 2010
Tarieven 2010

Aquarel € 450,-
Plain’s Liberator € 475,-
Plain’s Moonwalker € 450,-
Stuurboord € 475,-
Unieko € 475,-
Zepplin € 450,-

Stalgeld per dag  € 7,- 

Bovenstaande tarieven zijn exclusief btw, afdrachten, 
dierenartskosten en stalgeld.

 
Gust
Bij inlevering van een schriftelijke dierenartsverklaring 
wordt een korting van 30 % gegeven op het dekgeld 
van een Landzicht-hengst in 2011.

Verzendkosten
Het sperma van de Landzicht-hengsten is via alle SWS 
stations beschikbaar.  Ook  is iedere actieve SWS 
hengst via ons beschikbaar. Bij verzending  van sperma 
binnen Nederland worden de verzendkosten in 
rekening gebracht aan de merriehouder (€ 13,- per 
verzending exclusief btw).

Bestellingen
Bestellingen graag één dag van te voren of uiterlijk ’s 
morgens voor 9.00 uur.  Zes dagen per week zijn wij 
voor u beschikbaar, zondag is een rustdag. 

Veterinaire begeleiding
De veterinaire begeleiding op ons station is in handen 
van:  Dierenartsenpraktijk Crimpenerwaert 
(www.crimpenerwaert.nl).
De veterinaire begeleidingskosten komen voor 
rekening van de merriehouder.

Training en keuringsklaarmaken
Hengstenhouderij Landzicht is ook uw adres voor het 
beleren en uitbrengen van tuigpaarden (Ibop en sport). 
Daarnaast maken wij paarden keuringsklaar. De kosten 
hiervoor bedragen € 150,- per week exclusief btw en 
verdere bijkomende kosten zoals o.a. hoefsmid en 
dierenarts.

Algemeen
Het dekken van uw merrie geschiedt onder de 
AlgemeneVoorwaarden van de Bond van KWPN 
Hengstenhouders. 
Hengstenhouderij Landzicht aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel van 
mensen, dieren, vervoermiddelen etcetera. 

Voor meer informatie:
Hengstenhouderij Landzicht 

Neerpolderseweg 73
3381 JR Giessenburg

Telefoon Mark de Groot 06 - 41687245
Telefoon Martin de Groot 06 - 53711132

info@hengstenhouderij-landzicht.nl 
www.hengstenhouderij-landzicht.nl 

Bezoek ook regelmatig onze website! www.
hengstenhouderijlandzicht.nl. Voor al het nieuws 

over Hengstenhouderij Landzicht en nog meer 
informatie over onze hengsten!

De foto’s in deze brochure zijn van: 
Roy Vrugt

Jacob Melissen (www.melissen.net)
Gea Veenstra (www.fotoveenstra.nl)

Rijk van Vulpen (www.rijkvanvulpen.nl) 
René van der Kuil (www.renevanderkuil.com)

Onder voorbehoud van typefouten, drukfouten en wijzigingen.



Hengstenhouderij Landzicht   Stelt ter dekking

Hengstenhouderij Landzicht
Neerpolderseweg 73, 3381 JR Giessenburg

Mark 06-41687245
Martin 06-53711132

info@hengstenhouderij-landzicht.nl
www.hengstenhouderij-landzicht.nl

Stuurboord
‘Kampioen in tuig & net even anders!’
Winnaar Oregon Trofee 2010

Unieko
‘De meest atletische Manno-zoon!’
Breekt door via zijn nafok

Auarel
‘Een heldere keuze!’

Plain’s Moonwalker  
‘Vers Hackney-bloed’

Plain’s Liberator 
‘Uw zwarte partner in de strijd tegen inteelt!’
Voor winnaars & kampioenen

Zepplin 
‘Stijgt tot grote hoogte!
Kampioen 5-jarigen 2009, winnaar KNHS-competitie 2009

Hengstenshow en Nieuwelingen

Tweede Paasdag, (5 April 2010) 13.00 uur
Zilfia’s Hoeve, Houten

Plain’s Liberator

KEUR

‘Fokwaarde Plain’s Liberator (164-52%) 
spectaculair gestegen!’


