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Geachte fokker,

Voor u ligt de hengstenbrochure van de Wiemselbach voor het jaar 2016. 
Het afgelopen jaar konden we wederom met veel trots terugkijken op de prestaties 
van onze hengsten. Naast de talloze succesvolle nakomelingen van onze topvererver 
en stempelhengst Numero Uno, zien we steeds meer getalenteerde internationaal 
springende nakomelingen van onze hengsten Ustinov, Upgrade, Van Gogh en L’Esprit.
De in 2014 ingeslagen weg om tot een hernieuwde samenwerking te komen met 
Marco Kutscher heeft zich afgelopen jaar uitbetaald. Trots zijn wij dan ook op de 
grandioze successen die Kutscher met Van Gogh in 2015 heeft weten te behalen. 
Overwinningen in de GCT Valkenswaard als ook de LA Masters geven onze stal en 
hengstenhouderij een verdere impuls om te blijven ontwikkelen en investeren in 
nieuwe interessante hengsten. Een goed voorbeeld hiervan is de Tornesch zoon 
Hanley. Hij is gefokt uit de kampioensmerrie Charisma, een dochter van de beroemde 
vererver Cornet Obolensky. Verder in deze lijn vinden we ook de stempelhengsten 
Ramiro en Voltaire terug. Met Hanley kunnen we u naast ons bestaand hengsten-
aanbod een nog grotere diversiteit aan genetisch materiaal aanbieden. Met name het 
bloed van Cornet Obolensky is interessant aangezien deze hengst momenteel als één 
van de meest toonaangevende verervers kan worden bestempeld. 
De hengsten uit de G-jaargang met Great Blue, Grodino en Connect ontwikkelen zich 
zeer positief. Zo werden niet alleen de eerste veulens zeer goed ontvangen maar was 
er ook sprake van een goede ontwikkeling op sportief vlak waar enige successen tij-
dens de KWPN hengstencompetities konden worden gevierd. Wij hebben vertrouwen 
in de kwaliteiten van deze hengsten en zullen ze in hun verdere ontwikkeling zo goed 
mogelijk begeleiden. 

Nadat het afgelopen jaar Ustinov keur werd verklaard mochten we nu ditzelfde 
predicaat voor Van Gogh in ontvangst nemen. Zijn sportieve prestaties, het hoge 

percentage stermerries en zijn positieve verervingskracht op exterieur, bewe-
ging en de springonderdelen hebben dit besluit bekrachtigd. 

Ook in het buitenland zijn de prestaties van onze hengsten niet onopgemerkt
gebleven. Zo zijn er op hengstenkeuringen in Duitsland en België diverse
kinderen van Numero Uno, Ustinov, Van Gogh, Solitair, Tornesch en 
Whitaker goedgekeurd. mede dankzij de sportieve successen van onze 
hengsten onder topruiters als Caroline Müller en Marco Kutscher als ook 
de nakomelingen van onze hengsten, stellen wij u in staat betere markt-
condities voor uw fokproducten af te dwingen. marktwerking in optima 

forma, een gezonde basis voor een veelbelovende toekomst.
Uw vertrouwen in onze hengsten was in de meeste gevallen terecht,
fokken is geen optelsom van gegevens, fokken is een afweging tussen
prestatie en exterieur enerzijds, en het compenseren van tekortkomingen

anderzijds. U heeft in het verleden reeds bewezen die juiste keuze te kunnen
maken, afwegingen van combinaties en kenmerken die uiteindelijk de basis
hebben gelegd voor de wereldwijde successen en bekendheid van ons Nederlandse
sportpaard. met onze, op prestatie geselecteerde hengsten uit bewezen sport
en exterieur lijnen, hopen wij u ook dit jaar weer van dienst te mogen zijn, daarbij
geven wij desgevraagd graag advies voor het bepalen van de te maken partnerkeuze.

De Wiemselbach wenst u veel succes met uw fokkerij.
met vriendelijke groet,

Familie Horn



VaN gogh
KEUR 2016

VAN GOGH (v. Numero Uno)
Winnaar GCT Valkenswaard  
en LA Masters GP 2015
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De WIemSeLBaCh

Fokkerij  -  opFok
De Wiemselbach heeft de beschikking over dekhengsten uit de beste 
Europese bloedlijnen. 
Op onze stal wordt beperkt met eigen merries gefokt en jaarlijks worden 
veulens aangekocht die op De Wiemselbach worden opgefokt en tot 
springpaard worden opgeleid. 
Meerdere van deze aangekochte veulens werden als dekhengst goed-
gekeurd. Bekende namen uit onze opfok zijn Cavalier, Iowa, Lupicor, 
Mine Star, Liberty, Nairobi, Nijinski, Numero Uno, Ultime Espoir,  
Vincenzo, Van Gogh, L’Esprit, Whitaker, Back Gammon en Hanley.

Verkoop -  sport
Op De Wiemselbach werken sport en fokkerij nauw samen. 
Paarden worden vanuit onze stal geëxporteerd over de gehele wereld. 
Bovendien is Stal Horn al jaren één van de meest succesvolle concours-
stallen van Nederland.  
Op onze stal staan altijd ongeveer 30 paarden voor de verkoop, van 
veulen tot geroutineerd sportpaard. 

Neemt u gerust contact met ons op.



Numero uNo Pref.
Libero H x Lord CaLando x aHorn Z
KWPN 95.3822, 1.69 m, bruin, 1995
Fokker: M. van Deurzen, Rips

Vader Libero H (v. Landgraf I) won met 
Jos Lansink op fenomenale wijze de 
Wereldbekerfinale in Den Bosch 1994. 
Numero Uno sloot zijn aanlegtest winnend 
af. Hij behaalde een 9 voor de galop en 
scoorde gemiddeld 8.5 voor de spring-
onderdelen. Kenmerkend is zijn afdruk, 
techniek en kwaliteit. De moederlijn gaat 
via de stempelhengst Farnese terug op de 
merrie Fernsicht (v. Lady killer xx), een 
volle zus van de bekende springpaarden-
leverancier Lorenz (Holsteiner stam 429). Na een succesvolle sportcar-
riëre onder Europees kampioen Marco Kutscher heeft de preferent 
verklaarde Numero Uno zich ontwikkeld tot één van de meest toonaan-
gevende hengsten in de mondiale fokkerij. 
Reeds uit zijn eerste twee jaargangen komt een ongekend aantal 1.60m 
internationale springpaarden en Grand prix winnaars. Slechts enkele 
voorbeelden zijn Tamino, Tyson, Abunola, Ammaretto en Van Gogh, 
grandioze winnaar van de GCT GP Valkenswaard en LA Masters GP 2015. 
Numero Uno staat tevens als vader te boek van een groot aantal 
goedgekeurde hengsten en vele kampioenen op keuringen en 
aanlegtesten in binnen en buitenland. 

NUMERO UNO: SPRINGTOPPER EN BEWEZEN TOPVERERVER!

Van Gogh (v. Numero Uno)

Geen vosfactor



   

  Ladykiller xx    
 Landgraf I 
  Warthburg H 
Libero H pref

  Ronald
 Oktave H St.Pr.St  
  Gelonika H 

  Lord 
 Lord Calando
  Perra 
Jolanda keur

Holst.-Stam 429  Ahorn Z 
 Feinschnitt keur pref sport

  Nevada H St.Pr.St  

Dekstation: De Wiemselbach, tel. 0541-221376 of 06-22458608



LuPICor
Lux Z x piLot x Cor de La bryÈre
KWPN 95.596, 1.73 m, bruin, 1995
Fokker: E.H. Schroembges, Swolgen

Lupicor stamt af van de keur sport merrie Jourdette 
S, een goed gelijnde dochter van de Westfaalse 
springpaardenvererver Pilot. Jourdette S 
presteerde zelf zeer verdienstelijk in de inter-
nationale springsport. De merrie beschikt over een 
uitstekende techniek en is bovendien zeer 
voorzichtig. De goedgekeurde hengst Pitcher S is 
een volle broer van Jourdette S. Deze moederlijn 
bracht eveneens het internationale springpaard  
El Padrino (v. Jasper) en behoort tot de beste 
stammen van Nederland. 
Lupicor die tot de absolute top van de Duitse 
fokkerij behoort, staat tevens als vader te boek van 
L’Esprit, de kampioen van de KWPN HK 2006, die 
zich zowel in de internationale springsport als ook in de fokkerij zeer 
positief ontwikkeld. Andere succesvolle Grand prix springpaarden zijn: 
Brianda (Ali Wolff), Amethist (Shady Ghrayeb), Lascar (Olga Chechina), 
Adamo (Firas Jnaidy), Zamiro (Kara Chard), Waomi (Kent Farrington) 
en Warrior (Djamal Rahimov). Laatst genoemde nam deel aan de 
Olympische spelen in Londen 2012.

LUPICOR: WHAT’S IN A NAME!

Waomi (v. Lupicor)



  Lord 
 Lord Calando 
  Perra  
Lux Z
  Ahorn Z 
 Apocalypte Z H 
  Sanntona

  Pilatus 
 Pilot 
  Gratia H 
Jourdette S keur sport (spr.)

  Cor de la Bryère 
 Facordette S ster pref prest

  Zadette ster prest

Dekstation: De Wiemselbach, tel. 0541-221376 of 06-22458608



uPgraDe
Heartbreaker x piLot x FrÜHLinG
KWPN 01.08593, 1.68 m, bruin, 2001
Fokker: A. Florijn, Geesteren 

Tijdens zijn verrichtingstest viel Upgrade al op door 
zijn enorme vermogen en goede achterhandtech-
niek. Daarbij wist de fraai gemodelleerde hengst 
ook indruk te maken met zijn fijne manier van 
bewegen, zowel in stap, draf als galop. In de 
pedigree van Upgrade worden de genen van 
Heartbreaker gecombineerd met die van de 
Westfaalse merrie Palett, een dochter van Pilot, de 
absolute spring paardenleverancier van Westfalen.
Hij staat als vader te boek van vele inter nationale 
springpaarden en gekeurde hengsten.

Upgrade presteerde zeer succesvol onder Caroline 
Müller en John Whitaker op Grand prix niveau. 
Deze combinaties wisten goede resultaten te behalen op aansprekende 
concoursen als onder andere Rome (I), Rotterdam, Zwolle, Aarhus (DK), 
Assen, Verden (D), Oldenburg (D), Drachten en Maastricht. 
 
Uit zijn eerste jaargangen presteren reeds een groot aantal van zijn 
nakomelingen succesvol op internationaal niveau.

UPGRADE: IMPONEERT BIJ HET SPRINGEN éN IN BEWEGING!

Geen vosfactor

Upgrade: CSI3* Maastricht



  Farn pref

 Nimmerdor pref

  Ramonaa ster

Heartbreaker pref

  Silvano
 Bacarole ster

  Orchidee keur pref

  Pilatus
 Pilot 
  Gratia 
Palett prestatie

  Frühling
 Fruelingsfee St.Pr.St  
  Madame

Dekstation: De Wiemselbach, tel. 0541-221376 of 06-22458608 



ImPreSSIeDe Wiemselbach: meer dan een hengstenhouderij
Beeld Erna Visser 
De Wiemselbach

Avenue Libero H 

Daan Horn

Caroline Müller

Wereldkampioen Cumano 
Hans en Astrid Horn

Libero H huiswijn



De Wiemselbach: meer dan een hengstenhouderij
Detail 

De Wiemselbach 

Sophie Horn 

De Wiemselbach

Lisa Horn

Jonge hengsten 
De Wiemselbach



uSTINoV Keur
Libero H x niMMerdor x MarCo poLo 
KWPN 01.10827, 1.67 m, bruin, 2001
Fokker: L. van der Veen-Belt, Heelsum

Ustinov was de onbetwiste kampioen van 
de KWPN HK 2004. Zijn fraaie langgelijnde 
model, zijn extra gallopade en zijn 
opvallende manieren bij het springen deden 
hem met kop en schouders boven zijn 
leeftijdsgenoten uitsteken. Tijdens het 
verrichtingsonderzoek maakte Ustinov zich 
wederom volledig waar, met geen cijfer 
beneden de 8,5 voor de springonderdelen en 
een 8,5 voor de galop. Zijn vader Libero H 
won met Jos Lansink vele Wereldbekers en Grote Prijzen waaronder de 
Wereldbekerfinale in Den Bosch 1994. Opvallend is dat veel van Libero H’s 
internationaal presterende kinderen het bloed van de preferente Nimmerdor 
voeren. Met dit gegeven is de pedigree van Ustinov nog interessanter, want 
ook hij komt uit een moeder van Nimmerdor, de keur preferente 
kampioensmerrie Haifa. Maifa, een volle zus van Ustinov bracht onder 
andere de 1.60m GP paarden Zilverstar en Calimero (4e GP Braunschweig 
2016 onder Marc Houtzager). Uit zijn eerste jaargangen komen succesvolle 
int. springpaarden als Blueberry, Dustin en Anatevka en kampioensmerrie 
Bestinov die onlangs nog haar eerste 1.60m succes onder Andre Sakkakini 
wist te behalen. Mede vanwege deze goede prestaties in de int. sport, zijn 
positie op de KWPN springindex en het uitzonderlijk hoge aantal predicaat 
merries (83%) heeft Ustinov in 2015 het keurpredicaat mogen ontvangen.
  
USTINOV: KAMPIOEN HK EN LAATSTE ZOON VAN LIBERO H!

Geen vosfactor

Bestinov (v. Ustinov)



  Ladykiller xx       
 Landgraf I
  Warthburg H     
Libero H pref

  Ronald              
 Oktave 
  Gelonika               

  Farn pref    
 Nimmerdor pref

  Ramonaa ster   
Haifa keur pref prest

  Marco Polo pref       
 Silja keur pref 

  Willy ster

Dekstation: De Wiemselbach, tel. 0541-221376 of 06-22458608
 Stal Hendrix, tel. 0774-771556



CoNNeCT
Connor x Contender x Lord 
DE 421000160711, 1.69 m, donkerbruin, 2011
Fokker: Christiane Mohr, Wöhrden

Connect was één van de meest aan-
sprekende hengsten op de Holsteiner 
hengstenkeuring 2013. Met zijn mooie 
bloedgemaakte model was hij daarmee 
één van de publieksfavorieten. De Connor 
zoon behoorde niet alleen tot de beste 
springpaarden van zijn jaargang maar 
toonde daarbij ook zeer sterke bewegin-
gen. Met name de balans en kracht in de 
galop is vermeldingswaardig.
Vader Connor is net als de welbekende 
Chellano Z gefokt uit de rechtstreekse moederlijn van Corrado I. Hij is 
een zoon van de alom geprezen Casall uit een Verbandsprämie Stute van 
de legendarische Cor de la Bryère, een volle zuster van de Holsteiner 
stempelhengst Corrado I. In de pedigree van Connect vinden we achter-
eenvolgens de Holsteiner stempelhengsten Contender en Lord. Deze
welbekende moederlijn (stamm 2067) bracht vele 1.60m internationaal
succesvolle springpaarden. 

Connect, behorend tot de allerbeste hengsten in zowel de Duitse als ook 
de Nederlandse verrichtingstest wist ook in de KWPN hengstcompetitie 
te imponeren. Zo werd de hengst voor zijn springmanieren en rijdbaar-
heid meerdere malen met een 9.0 en 9.5 beloond.

CONNECT: HET BESTE HOLSTEINER BLOED GECOMBINEERD!

Geen vosfactor

Kornet (v. Connect)



  Caretino
 Casall 
  Kira XVII
Connor  
  Cor de la Bryère
 Korrada S 
  Soleil
  
  Calypso II
  Contender 
  Gofine
Marcie  
  Lord
 Binne   
  Pinne

Dekstation: De Wiemselbach, tel. 0541-221376 of 06-22458608
 De Watermolen, tel. 053-5721234



KamPIoeNeNOnze stal en uw fokkerij: gericht op het hoogste niveau
USTINOV (v. Libero H)
Kampioen Hengstenkeuring

DEVLIN (v. Van Gogh)
Kampioen 6-jarigen en 
winnaar Isah Cup

CALIMERA (v. Van Gogh) 
Zilver WK Lanaken

TAMINO (v. Numero Uno)
Olympisch zilver

LIBERTINA (v. Libero H)
Winnaar diverse WB en GP

WILLEMIJN (v. Numero Uno) 
Hoogste IBOP score ooit

ROMANTOVICH TAKE ONE 
(v. Numero Uno) 
Dubbel Goud Pan Am Games 



Onze stal en uw fokkerij: gericht op het hoogste niveau

CALIMERA (v. Van Gogh) 
Zilver WK Lanaken

LIBERO H (v. Landgraf I)
Winnaar Wereldbekerfinale

Hirsinaa (v. Van Gogh) Kampioen 
3-jarige merries CK Limburg

VAN GOGH (v. Numero Uno) 
Verrichtingskampioen en

winnaar diverse GP’s

LAMBRASCO
(v. Libero H)

Wereld kampioen
Europees kampioen

Winnaar GP Aken 

WINCHESTER (v. Numero Uno)
Europees kampioen Young Riders

WHITAKER 
(v. Clinton) 
Verrichtings-
kampioen



LuX Z
Lord CaLando x aHorn Z x CaLetto i
KWPN 88.8591 (Hann 31.97736.88), 1.68 m, bruin, 1988
Fokker: Stoeterij Zangersheide, Lanaken

Lux Z behoort tot de meest succesvolle 
hengsten in de internationale springsport. 
Onder Jerry Smit nam Lux Z in 2000 deel 
aan de O.S. in Sydney en won hij de Pulsar 
Crown wedstrijden van Valkenswaard en 
Cannes. Vader Lord Calando (v.Lord) is net 
als de wereldberoemde hengst Carthago 
Z (v.Capitol I) gefokt uit de merrie Perra 
(v.Calando I). Lux Z werd gefokt uit de Hol-
steiner merrie Apocalypte Z (stam 2543). 
Uit deze bekende Holsteiner familie komen 
ook de goedgekeurde hengsten Lavallo, Lasino en Lone Star.
Lux Z heeft naast kampioenen op veulen- en merriekeuringen ook vele 
internationale springpaarden en goedgekeurde hengsten gebracht. 
Goede voorbeelden van succesvolle springpaarden zijn de door het SFN 
verkochte merrie Utascha (mv. Indoctro) en de aansprekende hengst 
Tornesch (mv. Libero H) die tot de allerbeste paarden ter wereld mogen 
worden gerekend. 
Naast springkwaliteiten is Lux Z in staat om type en beweging te veranke-
ren in de fokkerij.

LUX Z: HOLSTEINER SPRINGHENGST EN TOPVERERVER

Geen vosfactor

Tornesch (v. Lux Z)



  Ladykiller xx
 Lord
  Viola H
Lord Calando
  Calando I 
 Perra
  Kerrin 

  Almé
 Ahorn Z 
  Heureka Z
Apocalypte Z H 

  Caletto I
 Sanntona
  Hedie

Dekstation: De Wiemselbach, tel. 0541-221376 of 06-22458608



TorNeSCh
Lux Z x Libero H x CaLetto i
KWPN 00.00530, 1.67m, bruin, 2000
Fokker:  A. Noordhof-Nieborg, Kropswolde

De Lux Z zoon Tornesch is één van de 
meest succesvolle springpaarden van dit 
moment in de internationale springsport. 
Onder de Zweedse topamazone Malin 
Bayard wist de combinatie het afgelopen 
seizoen ereplaatsen te behalen in onder
andere de grote prijzen en wereldbe-
kerwedstrijden van Barcelona, Stuttgart, 
Helsinki en Falsterbo.
De bloedvoering van Tornesch is met de 
opeenvolging van de hengsten Lux Z, 
Libero H en Caletto I van een uitzonderlijke klasse. 
Uit de moederlijn van Tornesch komen onder andere de internationale 
springpaarden Lennox en Pinkfloyd de Maibelle. De eerste jaargangen 
van Tornesch in Nederland lijken veelbelovend. Op de KWPN heng-
stenkeuring 2015 presenteerden zich meerdere goede springhengsten 
waarbij de inmiddels 4-jarige Tornesch x Cornet Obolensky zoon 
Hanley met zijn mooie bloedgemaakte model en zijn zeer interessante 
pedigree kon worden ingeschreven in het stamboek. Uit zijn eerste 
jaargangen in Zweden, zijn reeds vele 1.50m paarden op internationaal 
niveau te vinden. 
Tornesch, is goedgekeurd bij het KWPN, Oldenburg, het Hannoveraner 
en Holsteiner stamboek. 

TORNESCH: TOPSPORT IN COMBINATIE MET TOP BLOEDVOERING 

Tornesch onder Malin Bayard



  Lord 
 Lord Calando 
  Perra  
Lux Z
  Ahorn Z 
 Apocalypte Z
  Sanntona

  Landgraf I 
 Libero H
  Oktave
Ninerta ster

  Caletto I 
 Inerta ster

  Kessy

Dekstation: De Wiemselbach, tel. 0541-221376 of 06-22458608



 

haNDeLOnze stal en uw fokkerij: gericht op de verkoop
ROCKY W (v.  Libero H)
Kaitlin Campbell

DENVER (v.Verdi) Scott Stewart

ZELLOBEE (v. Berlin)
Chris Sorensen

ULTIME ESPOIR 
(v.Chellano Z) John French

CALIMERO (v. Quidam de Revel) 
Marc Houtzager

UNO’S SAFIER 
(v. Numero Uno) 
Emil Hallundbaek

AMMERETTO (v. Numero Uno) 
David Beisel



Onze stal en uw fokkerij: gericht op de verkoop

CALIMERO (v. Quidam de Revel) 
Marc Houtzager

BESTINOV (v. Ustinov) 
 Andre SakakiniLUX (v. Lord Calando) 

Jerry Smit 

EL SUENOS QUANTO VL 
(v. Jaguar du Chat.Belle Vue) 
Stefanie Saperstein

WHITAKER  (v. Clinton) Hamad Ali Mohamed A Al Atteya

LENNOX (v. Lifestyle) 
Luciana Diniz 

CARLOTTA (v. Chasseur) 
Conor Swail

Y2K
(v. Cavalier Royale)



VIVaNT VaN De heFFINCK
FueGo du preLet x Landino x HedjaZ
BWP W00174835, 1.71m, bruin, 1998
Fokker: H. Hamerlinck, Evergem

Vivant was met de Australiër Chris Chugg 
succesvol in Grote Prijzen en nam onder 
de amazone Katharina Offel met succes 
deel aan vele landenwedstrijden en de 
Olympische Spelen in Londen 2012.
Vivant’s vader Fuego voert het beroemde 
bloed van Jalisco B en Alme, de 
moedervader Landino gaat terug op de 
Holsteiner hengst Landgraf en Ramzes 
AA. Uit de moederlijn van Vivant komen 
zowel succesvolle springpaarden zoals 
McLain Ward’s Sapphire, Otterongo en Urbanus als meerdere 
goedgekeurde hengsten.
De Fuego du Prelet zoon Vivant, inmiddels 18-jaar, wist vorig jaar onder 
zijn ruiter Cassio Rivetti nog te imponeren tijdens de Europese 
Kampioenschappen 2015 in Aken. Met nulrondes in de eerste kwalifica-
tie als ook in beide omlopen van de landenwedstrijd wist de combinatie 
lange tijd iedereen achter zich te laten! Het typeert de hardheid en 
instelling van een hengst als Vivant vd Heffinck. 
Opvallend is dat uit slechts enkele dekkingen reeds een groot aantal 
nakomelingen van Vivant op 1.60m niveau internationaal succesvol is.
Goedgekeurd voor: BWP, Oldenburg, OS, Holstein en Westfalen

VIVANT VAN DE HEFFINCK: VERMOGEN EN INSTELLING UIT BELGIË!

Vivant onder Cassio Rivetti



  Alme Z
 Jalisco B 
  Tanagra
Fuego du Prelet  
  Uriel
 Tornade du Prelet 
  Dans le Vent
  
  Landgraf I
 Landino 
  Palatina
Scalini vd Heffinck  
  Hedjaz
 Isis 
  Etoile Filante

Dekstation: De Wiemselbach, tel. 0541-221376 of 06-22458608



VaN gogh Keur
nuMero uno x bernstein x burGGraaF
KWPN 02.04840, 1.71 m, bruin, 2002
Fokker: MTS. Stultiens, Weert

Van Gogh is dé onbetwiste verrichtingstopper van 
2005. Al tijdens de HK in Den Bosch wist deze zoon 
van Numero Uno te overtuigen. Een fantastisch 
exterieur in combinatie met ruime bewegingen en 
ongekend springvermogen maakten deze hengst 
tot één van de publiekslievelingen. Van Gogh werd 
met zeer goede cijfers ingeschreven. Zijn verrich-
ting was één van de meest succesvolste ooit! Uit de 
moederlijn van Van Gogh komen vele hengsten en 
succesvol presterende paarden in zowel de 
spring- als ook de dressuurrichting waaronder Der 
Senaat III en de KWPN hengst Charmeur. 
Uit zijn eerste jaargangen vinden we reeds vele 
nakomelingen die succesvol op 1.45m en 1.50m 
presteren. Vermeldingswaardig is ook de negenjarige Cosmo, (mv. Fruhling) 
die tot de meest getalenteerde dressuurpaarden van Duitsland mag worden 
gerekend en reeds is opgenomen in het Duitse Championatskader.    
Van Gogh behaalde in 2015 onder Marco Kutscher zeer goede klasseringen 
in internationale wedstrijden en Grand Prix. Zo won de combinatie onder 
andere de GCT GP van Valkenswaard en de CSI5* LA Masters 2015. Mede 
door deze overtuigende prestaties werd ook Van Gogh zelf, met het oog op de 
OS in Rio 2016, onlangs opgenomen in het Duitse Championatskader. 

VAN GOGH: VERRICHTINGSKAMPIOEN EN GP WINNAAR!

Geen vosfactor

Van Gogh: GCT Valkenswaard



  Landgraf I
 Libero H pref

  Oktave hsp

Numero Uno pref

  Lord Calando 
 Jolanda keur

 Holst.-Stam 429 Feinschnitt keur pref sport 

  G. Ramiro Z pref

 Bernstein  
  Alicante H
Movera pref prest

  Burggraaf pref

 Govera ster pref

  Vera keur 

Dekstation: De Wiemselbach, tel. 0541-221376 of 06-22458608



greaT BLue
pLot bLue x Libero H x ConCorde
KWPN: 11.06522, 1.72 m, donkerbruin,  2011
Fokker: G. Kouwen, Dalfsen

De zeer interessant gefokte Great Blue werd in het 
voorjaar van 2014 door het KWPN in het stamboek 
ingeschreven. De grootramige en rassige donker-
bruine hengst is de eerste bij het KWPN goedge-
keurde hengst van het springfenomeen Plot Blue 
die onder de Duitse topruiter Marcus Ehning 
jarenlang één van de steunpilaren in het Duitse team 
was. 
Aan moederskant vinden we via de ster preferente 
merrie Nibero een andere grootheid; de legendari-
sche Libero H! Via de welbekende hengsten 
Concorde en Zevenaar gaat de moederlijn terug op 
Farn dochter Zaline. Ook hier zien we weer de zo 
succesvolle combinatie van Libero H en Farn 
waarbij de bepalende merrie Dorette zowel via Ronald als ook Farn 
terugkomt. 
Gedurende het verrichtingsonderzoek viel Great Blue op met zijn goede
springtechniek, fantastische vermogen en krachtige galoppade. daarnaast
werd de hengst geprezen voor zijn rijdbaarheid en fijne werkwillige karakter.
In 2015 toonde Great Blue zijn eerste veulens. Het KWPN afstammingsrapport 
spreekt van een uniforme collectie, goed ontwikkelde veulens die goed in 
het rechthoeksmodel staan met een lichtvoetige galop. 

GREAT BLUE: DE EERSTE KWPN GOEDGEKEURDE ZOON VAN DE 
LEGENDARISCHE PLOT BLUE! 

Great Blue: Zuidbroek 2016 



  Couperus
 Mr. Blue
  Acaria
Plot Blue 
  Pilot 
 Ilotte
  Santa Fee 

  Landgraf I
 Libero H  
  Oktave
Nibero
  Concorde
 Heline
  Doline 

Dekstation: De Wiemselbach, tel. 0541-221376  of 06-22458608
 Stoeterij Sterrehof, tel. 034-1251607



groDINo
eLdorado Van de ZesHoek x CeLano x ConCorde
KWPN: 11.08062, 1.71 m, schimmel,  2011
Fokker:  J. van Loon, Valkenswaard

Grodino is de eerste goedgekeurde zoon van 
Eldordado v/d Zeshoek. Zijn moeder is de PROK 
merrie Sorina, een dochter van Celano uit Morina, 
die weer een dochter is van Concorde. Overgroot-
moeder Hidorina is een prestatiemerrie van de 
Engels volbloed Mytens xx. Zij bracht in combinatie 
met Larino en Concorde twee 1m35 springpaarden. 
De moederlijn vervolgt met de ster prestatiemerrie 
Korina, deze dochter van de Amor-zoon Gondelier is 
onder andere de moeder van Dorina, (v. Transvaal) 
die met Franke Sloothaak succesvol was op het 
hoogste niveau. Ook Othello is een zoon van Korina, 
deze Kristal-zoon sprong menigmaal over 2 meter 
tijdens puissances.
Tijdens zijn voorjaarsverrichtingsonderzoek kreeg hij een 8 voor aanleg als 
springpaard, een 8.5 voor techniek en een 9 voor vermogen. De hengstencom-
missie gaf het volgende commentaar: “Zijn galop is krachtig, goed gedragen 
en goed van ruimte en in beweging heeft hij een goede houding en ruim 
voldoende balans. Grodino springt met goede tot zeer goede reflexen. De 
hengst springt met een goede tot zeer goede beentechniek en maakt de 
sprong achter goed af. Als springpaard heeft Grodino veel aanleg en geeft zijn 
ruiter een goed gevoel.”

GRODINO: BELGISCHE EN NEDERLANDSE PRESTATIESTAMMEN  
GECOMBINEERD! 

Grodino: Den Bosch 2016



  Corrado I
 Clinton
  Urte
Eldorado vd Zeshoek
  Toulon 
 Bijou Oral
  Ramourai 

  Capitol I
 Celano  
  Wabrina
Sorina
  Concorde
 Morina
  Hidorina 

Dekstation: De Wiemselbach, tel. 0541-221376 of 06-22458608
 RB Stables, tel. 06-22310616



KaNNaN
VoLtaire x niMMerdor x Le MexiCo
KWPN 92.4130, 1.74 m, donkerbruin, 1992
Fokker: Mw. M.G. Kramer-van de Meer, Oud Beijerland

Kannan won onder zijn Franse ruiter 
Michel Hécart op zesjarige leeftijd de 
‘Classic Circuit’ in België. Eén jaar later won 
het duo het Belgisch kampioenschap en 
waren zij succesvol op het WK voor jonge 
springpaarden in Lanaken. In 2000 startte 
Kannan zijn internationale carrière en won 
o.a. de Grote Prijs van Deauville in 2003. 
Daarnaast maakte de hengst deel uit van 
het Franse team dat in 2003 en 2004 de 
Samsung Super League won. In 2005 werd 
het duo Kannan en Hécart kampioen van Frankrijk en namen zij deel aan 
het EK in San Patrignano. 
Toonaangevende hengsten als Voltaire, Nimmerdor en Le Mexico zijn in 
zijn pedigree terug te vinden. Zijn unieke springkwaliteiten weet Kannan te
vererven. Zo is Kannan o.a. de vader van Nino des Buissonets die onder
Steve Guerdat in Londen olympisch goud won. Daarnaast springen ook zijn 
kinderen Molly Malone (Bertram Allen), Diva II (Ben Maher), Quabri de 
L’Isle (Pedro Veniss) in de absolute internationale springpaardentop mee. 
De nakomelingen van Kannan tonen veel kracht en vermogen op de 
sprong. In 2012 werd Kannan erkend door het KWPN.

KANNAN: OLYMPISCH GOUD! 

Molly Malone (v. Kannan)



  Furioso xx 
 Furioso II
  Dame de Ranville S.F.
Voltaire pref

  Gotthard
 Gogo Moeve H
  Mosaik H

  Farn
 Nimmerdor pref

  Ramonaa
Cemeta keur pref prest

  Le Mexico
 Wozieta pref 
  Rozieta

Dekstation: De Wiemselbach, tel. 0541-221376 of 06-22458608



haNLey
tornesCH x Cornet oboLensky x raMiro x VoLtaire
KWPN 12.04250, 1.69 m, bruin, 2012
Fokker: M.C G. van den Oetelaar, De Moer 

De bloedgemaakte, goed gemodelleerde en zeer 
aansprekende hengst Hanley is de eerste bij het 
KWPN goedgekeurde zoon van het springfenomeen 
Tornesch, jarenlang één van de ankers van het 
Zweedse springteam onder Malin Baryard 
Johnsson.  
 
Aan moederskant vinden we de elite- en kampioens-
merrie Charisma, een dochter van springpaarden-
vererver Cornet Obolen sky. Charisma was kam-
pioene van de CK in Noord Brabant en Nationaal 
reserve kampioene.  Grootmoeder Lomein is een 
elite preferente dochter van G.Ramiro Z. Overgroot-
moeder Domein (v.Voltaire) voert de predikaten keur, 
preferent en prestatie.
 
Het onderzoeksrapport spreekt van een aansprekende goed ontwikkelde 
hengst die goed in het rechthoeksmodel staat. De galop is lichtvoetig met 
een goede ruimte en souplesse. Hanley springt met een goede afdruk en 
goede reflexen. Als springpaard heeft Hanley veel aanleg en geeft zijn 
ruiter een goed gevoel. 

HANLEY: UITSTRALING GECOMBINEERD MET UNIEKE SPRINGGENEN!

Geen vosfactor

Hanley KWPN HK 2015



Dekstation: De Wiemselbach, tel. 0541-221376 of 06-22458608

  Lord Calando       
 Lux 
  Apocalypte Z     
Tornesch
  Libero H preferent            
 Ninerta ster 
  Inerta ster               

  Clinton
 Cornet Obolensky 
  Rabanna v. Clost
Charisma elite 
  G. Ramiro Z preferent

 Lomein elite preferent

  Domein keur pref prest



TarIeVeN 2016

VERS VERZENDSPERMA  BIJ DRACHT
Numero Uno pref e 2000
Tornesch e 1800
Van Gogh keur* e 1500
Ustinov keur e 1400
Upgrade e 1100
L’Esprit e 900
Connect e 900
Grodino e 900
Great Blue e 800
Hanley e 700

DIEPVRIESSPERMA
Lupicor e 1500
Kannan* e 2050
Vivant van de Heffinck op aanvraag
Toulon op aanvraag
Cavalier keur op aanvraag
Solitair op aanvraag
Lux Z op aanvraag
E-Star op aanvraag

Bovenstaande prijzen zijn excl. BTW.  
Op ons dekstation (‘t Hofstee): Dekgeld incl. scan en opvoelkosten. 
Conform algemeen besluit van de BVHH worden de verzendkosten aan de 
ontvanger doorberekend.   
*  Van Gogh zal gedurende de periode 25 februari tot en met 20 april 2016 via 

De Wiemselbach beschikbaar zijn middels vers verzendsperma.  
*  Kannan zal door De Wiemselbach alleen voor de Duitse markt worden 

aangeboden.

DVD op aanvraag verkrijgbaar.

Voor nadere informatie:
Daan Horn
De Wiemselbach BV
De Mors 69, 7637 PD Oud Ootmarsum
Tel. 0541-221376  Fax  0541-221460

Mobiele telefoon 06-22458608
E-mail: info@hanshorn.nl
Website: www.hanshorn.nl
KvK Enschede 08119652

aKTIeS 2016
• Geen scan en opvoelkosten bij ons op station! 

• 50% KorTINg op de verzendkosten binnen Nederland!



ALGEMEEN
Voor alle vers sperma hengsten geldt een tarief van _ 300 bij niet drachtig-
heid. Overlegging van een dierenartsverklaring voor 1 oktober 2016.
Voor dekkingen met onze hengsten gelden de algemene dekvoorwaarden 
van de bond van hengstenhouders (www.bvhh.nl).  

Nakomelingen van onze KWPN gekeurde hengsten nemen deel aan  
evenementen van het KWPN fokkerij stimuleringsplan. 

De huisvesting van de te insemineren merries wordt, net als voorgaande 
jaren, verzorgd door ‘t Hofstee van de familie Schröder te Lattrop (OV). 
Voor meer informatie over de tarieven van huisvesting en aanverwante 
zaken kunt u contact opnemen met Pieter Jan Berkers, tel. 06-51872801 of 
Ilse Schröder, tel. 06-30628448. 

De vakkundige veterinaire begeleiding zal wederom verzorgd worden door 
dierenartsenpraktijk Oldenzaal (Huub Velthuis en Jantine van Ginneken), 
ervaren met de meest recente inseminatie-technieken. 

SCANNEN EN OPVOELEN
Wiemselbach Hengsten
Voor merries die op ons dekstation (‘t Hofstee) met vers sperma van  
Wiemselbach hengsten worden geïnsemineerd zijn de kosten voor het 
opvoelen en scannen bij het dekgeld inbegrepen. Medicijnen etc. zijn hier 
niet bij inbegrepen. 

S.W.S. hengsten derden
Voor merries die op ons dekstation (‘t Hofstee) met vers sperma worden 
geïnsemineerd van S.W.S. hengsten van derden wordt eenmalig een bedrag 
van _ 115,- (excl. BTW) in rekening gebracht voor het opvoelen en scannen. 
Medicijnen etc. zijn hier niet bij inbegrepen. 

Diepvries
Voor het opvoelen en scannen van merries gedekt met diepvriessperma van 
Wiemselbach hengsten op ons dekstation (‘t Hofstee) wordt een toeslag op 
het dekgeld berekend. Ook is er diepvries sperma beschikbaar van diverse 
S.W.S. hengsten. Voor meer informatie: Daan Horn, tel. 0541-221376.

BUITENLANDSE ERKENNING 
Veel van onze hengsten zijn tevens goedgekeurd of erkend door buiten-
landse stamboeken. Voor meer informatie: Daan Horn, tel. 0541-221376.



Internet: www.hanshorn.nl E-mail: info@hanshorn.nl

Bezoek ook onze internetsite:

www.hanshorn.nl

hengstenshow
zondag 10 april, 14.00 uur 
Locatie: de Wiemselbach

Wilt u onze digitale nieuwsbrief 
ontvangen, meld u dan nu aan via 

www.hanshorn.nl


