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Udo van den 
Houwenberg

Udo van Brandevoort Junior van ‘t Hooghof  x Vera van Popkensburg

Sandra van den Houwenberg Guido van Brandevoort x Linda de St Pierre

Erica van de 
Klaverhoeve

Marco van de Noorweegsekaai Ideal van Grotenberge x Olga VI van ‘t Ooievaarsnest

Helma van de Heihoef Costaud van de Ranohoeve x Anita van Hooidonk

de levende legende

Keur preferent

22 sterwaardige 
naKomelingen



van aardenhofiwan
Iwan is momenteel vader van 11 goedgekeurde zonen, waaronder de Nederlandse kampioenen 
van de hengstenkeuringen 2006, 2007 en 2008. Tevens tekent hij bij 11 stermerries voor het 
vaderschap. Verder is de Belgisch kampioene 2007 en Nederlands kampioene 2008 een doch-
ter van Iwan en heeft hij sinds kort ook een kampioenszoon met Gaston van de Bouwhoeve als 
Belgisch kampioen 2010.

Deze inmiddels vijftienjarige hengst heeft zich ruimschoots bewezen in de fokkerij. Als vader 
van vele toppaarden werd hij bekroond met het predikaat Keur/Preferent. Een heel mooi resul-
taat, waar we erg trots op zijn.

Het vereiste aantal sternakomelingen 
of goedgekeurde zonen nodig om het 
Keurpredicaat te verkrijgen bedraagt tien 
stuks. Doordat de nakomelingen van Iwan 
het afgelopen jaar wederom enkele mooie 
resultaten hebben geboekt, heeft hij dat 
aantal nu verdubbeld. 
Een unieke prestatie!

De levende legende die 2x voldoet aan de eisen van het Keur-predikaat !

bruinschimmel    °1995    1,65 m    dekgeld € 450 
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Enkele mooie bekroningen :
• Reserve kampioen ‘s Hertogenbosch ‘01 
• Internationaal Res.kampioen te IJzendijke
• Derde plaats afstammelingen Nationale ‘02
• In 2005 voor vier jaar goedgekeurd
• In 2008 bekroond tot Keur Preferent
• In 2009 voor het leven goedgekeurd
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van ‘t Zand
Bonarius
zwartschimmel     °2006    
1,71 m     dekgeld € 450 

Star van ‘t 
Broek

Star van de Smidse Star van ‘t Bloemenhof x Bernadien van de Smidse

Marionne van de Hoffmeijerweg Guido van Stappershof x Olga van Vrilkhoven

Anouk van ‘t 
Zand (Ster)

Iwan van Aardenhof (Keur/Pref) Udo van den Houwenberg x Erica van de Klaverhoeve

Elvira v.h. Kruissewegje (Keur) Guide van Archem x Vera van de Rinkepas



Star van ‘t 
Broek

Star van de Smidse Star van ‘t Bloemenhof x Bernadien van de Smidse

Marionne van de Hoffmeijerweg Guido van Stappershof x Olga van Vrilkhoven

Anouk van ‘t 
Zand (Ster)

Iwan van Aardenhof (Keur/Pref) Udo van den Houwenberg x Erica van de Klaverhoeve

Elvira v.h. Kruissewegje (Keur) Guide van Archem x Vera van de Rinkepas

Bonarius is een vierjarige zwartschimmel hengst met 
een schitterende afstamming. Bonarius is de hengst 
met de meest predicaatrijke afstamming. Zijn moeder 
is een stermerrie die is voortgekomen uit een com-
binatie die momenteel voorzien is van de predikaten 
keur x keur/preferent.

Hij is door de jury omschreven als een zeer goed ont-
wikkelde hengst met een goed fundament dat correct 
gebruikt wordt in zowel stap als draf.

Bonarius is gezien zijn bijzonder goed exterieur, extra 
ruime bewegingen en zeer goede bloedlijn extra inte-
ressant voor elke fokker!

Topper in kleur, maat en afstamming



Buffalo van ‘t 
Camillenhof 
(Keur/Pref)

Jim van Niesenhof Jim van den Oudenbos x Vera van Niesenhof

Babet van Stuyvenberg Constand van St. Martens x Miranda v.‘t Kraayenhof

Julie van 
Luchteren

Lars van de Smidse (Keur) Arual van Hoeve de Eik x Dina v.h. Zwaluwnest

Nora van ‘t Cleihof Dorus d’Opbrakel x Amanda van ‘t Cleihof

van Luchteren
Buffalo
Buffalo is een zoon van de legendarische gelijknamige 
Buffalo van ‘t Camillenhof (keur-pref). Deze topper in de 
dop is voorzien van een extra kwaliteitsvolle bloedlijn 
en is geboren op de stallen van de familie Van Doorse-
laere.

De moederlijn van Buffalo is van excellente klasse en 
voert rechtstreeks terug op de alom bekende Nadia van 
Nieuwenhove (Belgisch kampioene 1987). De vader 
van Buffalo is toonaangevend in de huidige Belgische 
trekpaardfokkerij.

Buffalo van Luchteren is omschreven als een zeer jeug-
dige hengst met veel toekomst en extra bewegingen.
Extra beweging gepaard met veel rasuitstraling en jeug-
dige lijnen maken Buffalo een hengst met enorm veel 
toekomst en interessant voor eenieders fokkerij!

bruinschimmel    °2007    1,63 m    dekgeld € 400 
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Dekcondities
• Guste merries reductie. 
• (Individuele) weidegang mogelijk, 
gelegen aan huis. 
• Ophalen en thuisbrengen merries 
in overleg. 
• Goede veterinaire begeleiding 
m.b.v. scanner. 
• Het dekstation is niet aansprakelijk 
voor eventuele schade bij het verblijf 
op het station of dekken van uw 
merrie(s). 
• Alle overige hengsten (ook andere 
rassen) zijn eveneens middels K.I. 
via ons station verkrijgbaar. 

Het jaar 2009 is weer voorbij en 2010 is weer 
in volle gang: Tijd om de balans op te maken!
Dat 2009 weer diverse successen heeft op-
gebracht is uiteraard een mooie bekroning 
op het werk. Van deze plaats feliciteren we 
de fokkers en eigenaren met de behaalde 
resultaten. Enkele hoogtepunten willen we 
u graag noemen. Allereerst de goedkeuring 
van Bonarius van ‘t Zand, de goedkeuring 
voor het leven van Iwan van Aardenhof die 
met 21 sterwaardigde nakomelingen oprecht 
“Dé levende legende” kan worden genoemd.
Dan hadden de nakomelingen van onze 
hengsten weer succesen op de centrale keuringen en fokdagen wat o.a bekroond werd 
met de Nationale kampioenhengst van België; Gaston van de Bouwhoeve. 
2010 is ondertussen ook wederom goed begonnen met de hengstenkeuring waar vier jonge 
hengsten uit onze opfok werden goedgekeurd. Wederom een mooi succes.
 
Verder denken we dat we voor het dekseizoen 2010 drie tophengsten aan kunnen bieden: 
Iwan, Bonarius en Buffalo. We zien de toekomst dan ook met veel vertrouwen tegemoet. 
Bij deze nodigen we eenieder uit om onze hengsten te komen bezichtigen. Het bedrijf is 
nog in aanbouw, maar de woning is klaar dus de koffie kan worden gezet. Iedereen is van 
harte welkom!


