
 

 

Definitieve Kavellijst met nummer Veiling 3 mei 2014 

 

1: IDOLAAT Eebert x Tatjana ster v. Marvel x Cemoortje keur pref v. Video 

 

  Een jaarling voshengst met een bles en 4 witte benen. Idolaat is uit  

  dezelfde moeder als de verleden jaar goedgekeurde  

  tuigpaardhengst Fabuleus. 

 

2: ILANDA Victory x Nelza ster v. Waterman x Elza keur pref v. Rex H 

 

  Een zwarte jaarlingmerrie met Waterman als beroemde grootvader. 

  Moeder Nelza is een een volle zus van de concoursruin Monza, die 85 

  punten verdiende in de sport. 

 

3: ILARI-W Bakboord HBC x Telzenga ster v. Fabricius x Helga keur v. Renovo 

 

  Een jaarling zwartbruine hengst met een snebje en l.a. een sok. 

  Ilari-W lijkt een ruim ontwikkeld paard te worden. 

 

4: IFRAC Waldemar x Zina ster v. Manno x Diana keur pref sport tuig  

v. Cambridge Cole 

 

Ifrac is een bruine jaarlinghengst met een bles en 4 witte benen. 

Hij komt uit dezelfde moeder als de op de CHK 2014 aangewezen hengst  

Gigant v. Cizandro. 

 

  



 

 

5: ILSETHAROOS   

Crescendo HBC x Morgenroos keur pref v. Renovo x Goldroos keur pref 

  v. Indiaan 

  Ilsetharoos is een jaarlingmerrie met bijzondere halfzusters zoals T-Roos 

  keur v. Manno LK+75, Veldroos elite v. Reflex M LK+24, Bo-Roos elite  

v. Tendens HBC LK+ 44 en topsportmerrie 2013 Den Roos keur v. 

Tendens HBC LK+60. Ilsetharoos is vrij van het bloed van Manno, Patijn 

en Waterman en biedt ook daardoor veel perspectief voor de fokkerij. 

 

6: I’M SPECIAL KELLY  

Crescendo HBC x Wiskelly Stb v. Patijn x Kelly keur sport tuig v. Fabricius 

 

I’m Special Kelly is een donkerbruine jaarlingmerrie met een kol en voor  

2 sokjes en r.a. een witvoet. 

Ze komt uit de zelfde moeder als de kampioen van de CHK 2014 en 

goedgekeurde hengst Graaf  Kelly v. Manno. Deze merrie kan zich  

ontwikkelen tot aspirant-hengstenmoeder. 

 

7: IOLINDA-R  

Victory x Olinda keur v. Gaston x Jarolinda ster v. Proloog 

  Een schimmel jaarlingmerrie, die qua bloedspreiding perspectief biedt. 

  Grootmoeder Jarolinda is ook moeder van Saralinda v. Igor vb, die 111 

  winstpunten behaalde in de sport. 

 

8: HIANCA Crescendo HBC x Wianca ster v. Patijn x Kirsten ster v. Fabricius 

 

  Hianca is een 2-jarige donker vosmerrie met een bles en 3 witte benen. 

  Ze is een halfzus van de aangewezen hengst Dancer v. Victory, die  

  eveneens te koop wordt aangeboden. Moeder Wianca heeft 35  

  winstpunten in het enkelspan en Wianca’s halfzus Zitella II v. Manno  

  heeft 88 winstpunten. 

 

  



 

 

9: HEDETSKY  

Avontuur x Roline keur v. Manno x Coline ster pref v. Video 

 

  Hedetsky is een 2-jarige voshengst met een bles en 4 witte benen. 

  Halfbroer Ziezodetzky v. Hofmeester heeft 26 winstpunten in het  

  enkelspan. Hedetsky voert ca. 34% hackneybloed en zal naar  

  verwachting veel inzetbereidheid hebben. 

 

10: GARISMA  

Cizandro x Celine Dion VB v. Victory x Joelle Cole hackney v.  

  Cambridge Cole 

 

  Garisma is een 3-jarige schimmelhengst met een kol, sneb en 4 witte  

  benen. De hengst heeft nu een stokmaat van ca. 1.60m en is licht  

  betuigd. De grootmoeder is een volbloed hackneymerrie. 

 

11: FELICIO Morocco Field Marshall x Topperty ster v. Milano x Frydaperty keur pref  

  v. Waarborg 

 

  Felicio is een 4-jarige PROK-gekeurde donkere vosruin met een kol en r.v.  

  en r.a. een half witbeen.  Felicio is betuigd in het enkelspan. 

 

12: DADIOLA  

Victory x Tadiola ster v. Marvel x Madiola Stb v. Batello 

 

  Dadiola is een 6-jarige veulenboek schimmelmerrie. De merrie is gust en  

  betuigd in enkel- en tweespan en aangereden onder het zadel.  Riola v.  

  Manno is een halfzus van moeder Tadiola en ze behaalde 35  

  winstpunten in het enkelspan. 

 

  



 

 

 13: DAISY Tendens HBC x Utopia ster v. Fabricius x Iana ster v. Cambridge Cole 

   

  Daisy is een 6-jarige vos keurmerrie met een bles,  r.v. een witvoet en  

  beide achterbenen een half witbeen en een stokmaat van ca. 1.65m. Ze  

  behaalde verleden jaar de Finale der  Nationale. Daisy heeft nog nooit 

  geveulend en is ook nu niet gedekt.  

Moeder Utopia behaalde 62 winstpunten in het enkelspan. Daisy heeft 

 een sportindex van 138 48%, exterieur 106 en beweging 109 en 

daardoor interessant als hengstenmoeder. 

 

14: DANCER   

Victory x Wianca ster v. Patijn x Kirsten ster v. Fabricius 

 

  Dancer is een 6-jarige PROK gekeurde schimmelruin met een bles, 

 voor twee sokjes, l.a. een half witbeen en r.a. een sok. Dancer heeft  

een stokmaat van ca. 1.65m en is betuigd in enkel-, twee- en vierspan. 

 

15: BEL-AMI  

Uromast x Linova ster pref mv. Waterman x Hinova keur pref mv. Batello 

 

  Bel-Ami is een 8-jarige PROK gekeurde schimmelruin. Hij is betuigd in 

enkel-, twee- en vierspan en aangereden onder het zadel.  

Halfbroer Wijsman v. Ganges is L mennen geklasseerd en halfbroer Rex  

v. Fabricius heeft 276 winstpunten in het enkelspan. 

 

16: ELIZAR Jazz x Luzar elite pref sport dres v. Houston x Hedzar ster v.  

  Belmondo 

 

  Elizar is een 5-jarige bruine merrie met l.a. een sok en r.a. een witte  

  kroonrand. De merrie is betuigd in enkel- en tweespan en past perfect  

  naast de 3-jarige merrie Gitana-W. Door een cyste aan de  

  baarmoeder is Elizar uitsluitend geschikt voor de sport. 

 

  



 

 

17: GITANA-W  

Aron HBC x Telzenga ster v. Fabricius x Helga keur v. Renovo 

   

  Gitana-W is een 3-jarige bruine merrie met l.v. een sokje, r.v. een witte 

 kroonrand en r.a. een sok.  Moeder Telzenga is een halfzus van de  

keurmerrie Melga v. Heineke, die 89 winstpunten behaalde in het  

enkelspan.  

  Gitana-W is betuigd in enkel- en tweespan en past perfect naast de  

5-jarige merrie Elizar. 

 

18: PIEN SANNE Z  

Hinne Stb sport x Sanne Renate Z VB v. Brend Stb sport x  Renate Z Stb v. 

Yk x Gerlof 

 

Pien Sanne Z is een jaarling Friese merrie uit de laatste jaargang van de  

in 2012 overleden Hinne. Zowel vader Hinne als vader van de moeder  

Brend geven grote nakomelingen. Voorts scoren de nakomelingen van 

Hinne bovengemiddeld voor draf (107) en bovengemiddeld voor  

rijpaard- (105) en menaanleg (105). De nakomelingen van grootvader  

Brend vallen met name op door hun uitstekende galop (109) en aanleg 

als tuigpaard (105). 

 

18a: GRAVIET T    

Urgent x Bonita vb v. Victory x Sunita ster v. Jonker 

 

  Graviet T is een 3-jarige schimmelruin/hengst met een stokmaat van 

  1.65m, die is voorgesteld op de afgelopen KWPN-hengstenkeuring. 

  Hij is een halfbroer van de schimmel stermerrie Evita v. Morocco Field 

  Marshall, die recent de 4
e
 plaats behaalde bij de finale van de 

  nieuwelingen in Balkbrug. 

 

  



 

 

19: JANNEKE  

4- jarige Ezel merrie, waarschijnlijk drachtig! 

 

20: PONY’S 18 x Diverse pony veulens!  

 

21: LARA VAN JONKERSHOF 

Belgisch trekpaard. Bruinschimmel. 4 jaar. Zoogt een merrieveulen van 

Udo van de Zuidijk. Gedekt door Mateo van het Rietehof.  

 

22: SPIDER Onlangs geheel gerestaureerd. Voormalig eigenaar P. Schaap. 

 

23: KEUKENWAGEN / COWBOYWAGEN 

Adam, Hoss, Little Joe en vader Ben Cartwright vormden de 

hoofdpersonen in de western TV-serie "Bonanza", die in de 60er jaren 

werd uitgezonden. In alle avonturen vormde deze keukenwagen een 

terugkerend item. Deze originele keukenwagen is geheel gerestaureerd 

en enig exemplaar in de wereld! 

 

24: SPIDER    I.Z.G.S. Voormalig eigenaar Stal Harink.  

 

25: DAMESKAR   I.Z.G.S. Voormalig eigenaar R. van Oever. 

 

26: DRESSEERKAR   Voorzien van Luchtbandenas. 

 

27: DRESSEERKAR   Voorzien van Houten Spaakwielen. 

 

28: OOGSTWAGEN  Compleet met langboom en Eenspan. 

 

29: MARATHONWAGEN Fabrikant Gebr. V/d Heuvel, met langboom en 

Eenspan. 

 

30: RECREATIEWAGEN  Met Eenspan 

 

60: ARRENSLEE 



 

 

 

61: LANDAUER   Niet van nieuw te onderscheiden! 

 

62: TAARTPUNT   Afkomst uit “Het Land van Ooit” 

 

63: TAARTPUNT   Afkomst uit “Het Land van Ooit” 

 

64: SHOWWAGEN   In Zeer Goede Staat! 

 

65: ARRENSLEE 

 

66: ARRENSLEE 

 

67: SHOWTUIG   Fabricage “Van der Wiel”. 

 

68: SHOWTUIG   Fabricage “Fugers”. 

 

69: SPAN GAREEL TUIGEN Met houten omlijsting, incl. enkelspan schoft. 

 

70: SPAN BORSTTUIGEN  Zware uitvoering 

 

71: SPAN BORSTTUIGEN  Lichte uitvoering 

 

72: SPAN GAREELTUIGEN In nikkel uitvoering 

 

73: SPAN GAREELTUIGEN In messing uitvoering 

 

74: KIST DIVERSE TUIGAGE 

 

75: KIST DIVERSE TUIGAGE 

 

76: KIST DIVERSE TUIGAGE 

 

77: WESTERN ZADEL 



 

 

 

78: WESTERN ZADEL 

 

78a: WESTERN ZADEL 

 

79: SPANTUIG   Nieuw! 

 

80: TUIGEN KAR 

 

81: TUIGEN KAR 

 

82: TUIGEN KAR 

 

83: PALLET DIVERSE 

 

84: KUNSTSTOF PAARD  Met bles 

 

85: KUNSTSTOF PAARD  Met druipkol 

 

86: BANDENWAGEN  Fabricage “Miedema”, voormalig eigenaar Boelens. 

 

87: Een-assige oprijwagen 

  Aanhangwagen geschikt voor het vervoer van een koets of wagen. 

 

88: AS MET SPAAKWIELEN  

 

89: STRIJDWAGEN 

Dé originele strijdwagen uit de zeer bekende film, Ben-Hur. Deze 

strijdwagen was onderdeel tijdens de scene waarin hoofpersoon Judah 

Ben-Hur de wagenrace reed. Deze scene staat bekend als een van de 

meest spectaculaire filmscenes ooit! 

 

90: HAAM Met koper beslag 

  



 

 

91: HAAM     Met ingebouwde spiegel 

 

92: GAS BBQ    Gebruikt 

 

93: PALLET     Rieten spullen 

 

94: UTRECHTSE TENTWAGEN  Met langboom en lamoen 

 

95: EENSPAN TUIG 

 

96: 2 stuks GARELEN 

 

97: DAMESTUIG     Z.G.A.N. 

 

98: VIERSPANTUIG    Inclusief kist hulpstukken 

 

99: TWEESPAN BORSTTUIGEN 

 

100: TWEESPAN BORSTTUITEN  Hennep 

 

 

Naast deze kavellijst worden nog een aantal paarden ter verkoop aangeboden. 

Deze worden niet apart op bovengenoemde kavellijst vermeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle informatie in deze kavellijst onder voorbehoud van wijzigingen, typefouten, et cetera 


