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2010 is achter de rug, 2011 is begonnen. We willen graag enkele 
hoogtepunten van het voorbije jaar onder de aandacht brengen. 

Om te beginnen de Nationale Tentoonstelling waar Bonarius 
van ‘t Zand tot nationaal reserve kampioen werd benoemd. De 
eerste jaargang veulens van Bonarius werd warm onthaald en 
het hengstveulen Hugo de Woude werd kampioen tijdens de 50e 
centrale veulenkeuring in Gerwen.
De moeder van Bonarius, Anouk van het Zand verkreeg het 
predikaat Keur, een mooie bekroning. 

Tijdens de laatste Nationale werd verder een afstammelinge 
van Iwan van Aardenhof kampioene van de driejarigen, de 
merrie Sara van het Wilgenhof. Iwan mocht verder weer enkele 
stermerries en goedgekeurde zonen toevoegen aan de reeds 
lange lijst topnakomelingen.
Begin dit jaar boekten enkele Iwan-dochters op de Belgische 
nationale prijskamp goede resultaten met een eerste plaats voor 
ondermeer Zohra van Luchteren en Noor van ‘t Groenenbroek.

Verder zijn we druk aan het bouwen aan de nieuwe stallen en 
rijbak. Het geheel begint steeds meer vorm te krijgen en de 
hengsten zijn alvast gewoon aan hun nieuwe luxestallen! 

Eenieder die de nieuwbouw of de hengsten wil komen 
bezichtigen is van harte welkom.

V.O.F. Het Kruissewegje
Wim & Ilona

Dekgeld trekpaardhengsten in deze folder :

   250 €
       merrie aangeboden op station: 350 € 
       inseminatie op locatie in de regio: 450 €

• Guste merries reductie. 
• (Individuele) weidegang mogelijk, weides gelegen aan huis.
• 4€/dag guste merries,  5€/dag voor merrie met veulen 
• Ophalen en thuisbrengen merries in overleg.
• Goede veterinaire begeleiding m.b.v. scanner. 

50€ op station, 150€ op locatie.
• 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.
•  Tarieven exclusief 6% BTW en stamboekkosten.

2011 condities

sponsors hengstenshow

ophalen sperma op ons station of 
verzending (excl. verzendkosten)

Hafaro
www.hafaro.nlVeevoeders

C.C.H. de Wilde
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Iwan is momenteel vader van 13 goedgekeurde zonen, waaronder de 
Nederlandse kampioenen van de hengstenkeuringen 2006, 2007 en 
2008. Tevens tekent hij bij 14 stermerries voor het vaderschap. Verder 
is de Belgisch kampioene 2007 en Nederlands kampioene 2008 een 
dochter van Iwan en heeft hij sinds kort ook een kampioenszoon met 
Gaston van de Bouwhoeve als Belgisch kampioen 2010.

Deze inmiddels zestienjarige hengst heeft zich ruimschoots bewezen in 
de fokkerij. Als vader van vele toppaarden werd hij bekroond met het 
predikaat Keur/Preferent. Een heel mooi resultaat, 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!

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

iwan van aardenhof

Udo van den 
Houwenberg

Udo van Brandevoort
Junior van ‘t Hooghof  
Vera van Popkensburg

Sandra van den Houwenberg
Guido van Brandevoort 
Linda de St Pierre

Erica van de 
Klaverhoeve

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

Helma van de Heihoef
Costaud van de Ranohoeve 
Anita van Hooidonk

bruinschimmel          °1995          1,70 m     

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

Chantal van de Zaaidijk Sidonius van ‘t Zand

Gaston van de Bouwhoeve Darko van de Zaaidijk
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bonarius van ‘t zand

Star van ‘t 
Broek

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

Marionne van de Hoffmeijerweg
Guido van Stappershof
Olga van Vrilkhoven

Anouk van ‘t 
Zand (Keur)

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

Elvira van het Kruissewegje (Keur)
Guide van Archem
Vera van de Rinkepas

zwartschimmel          °2006          1,71 m     

Topper in kleur, maat 
   en afstamming

Bonarius is een vijfjarige zwartschimmel hengst met een schitterende 
afstamming, hij is de hengst met de meest predicaatrijke afstamming. 
Zijn moeder is een keurmerrie die is voortgekomen uit een combinatie 
die momenteel voorzien is van de predikaten keur x keur/preferent.

Hij is door de jury omschreven als een zeer goed ontwikkelde hengst 
met een goed fundament dat correct gebruikt wordt in zowel stap 
als draf. Bonarius werd nationaal reserve kampioen tijdens de laatst 
gehouden Nationale Tentoonstelling.

De eerste jaargang veulens van Bonarius werd warm onthaald. Drie 
zonen behaalden goede resultaten op de Centrale veulenkeuring 
in Gerwen, Hugo de Woude werd tevens tot kampioen van de 
hengstveulens bekroond.
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baron van ‘t camillenhof

Jim van 
Niesenhof 

Jim van den Oudenbos 
Bloc van Oombergen
Tulp van ‘t Cleihof

Vera van Niesenhof 
Udo van Brandevoort
Bianca van de Lindehoef

Babet van 
Stuyvenberg

Constand van St Martens
Constand van Snijkershof
Pancy van Luchteren

Miranda van ‘t Kraayenhof 
Carlo van Brandevoort
Bella van Snijkershof

bruinschimmel          °2002          1,74 m     

Belgisch kampioen 2008

Baron is de volle broer van Buffalo van ‘t Camillenhof, de Belgisch 
Kampioen van 2004. Baron is een opvallende hengst met een schitterend 
silhouet. Hij werd vier jaar na zijn broer nationaal kampioen van België 
in 2008. Baron is een hengst met mooie lijnen, correcte bewegingen 
en goede voeten.
Zijn moeder Babet van Stuyvenberg bracht naast verschillende goede 
merries, reeds twee goedgekeurde hengsten voort. Met dit goede lot 
nakomelingen werd ze kampioene bij de kweekmerries op de Belgische 
nationale prijskamp in 2005. 

Baron van ‘t Camillenhof werd eerder beperkt ingezet voor de fokkerij, 
maar tekent bij meerdere toppaarden voor het vaderschap. Enkele van 
deze nakomelingen :
• Jazz uit de Linde : goedgekeurde hengst in België en Nederland, 

Vlaams kampioen, reserve kampioen België 2011
• Ankie uit de Linde : jeugdkampioene CK Noord-Brabant,... 
• Danseuse van Hazelbeek : jeugdkampioene Oost-Vlaanderen, 

nationaal derde op tal België 2011

Voor zijn producten kreeg Baron in 2007 en 2008 een eerste categorie 
tijdens de Officiële prijskamp te Affligem waardoor hij tot het selecte 
groepje keurhengsten behoort.

Ankie, alg. jeugdkampioene Gerwen Jazz, Vlaams kampioen 2010
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Buffalo van Luchteren 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 Doorselaere.

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 jeugdige hengst met 
veel toekomst en extra bewegingen.
Extra beweging gepaard met veel rasuitstraling en jeugdige lijnen 
maken Buffalo een hengst met enorm veel toekomst en interessant 
voor eenieders fokkerij!

buffalo van luchteren

Buffalo van ‘t 
Camillenhof 
(keur/pref)

Jim van Niesenhof 
Jim van den Oudenbos
Vera van Niesenhof

Babet van Stuyvenberg
Constand van St Martens
Miranda van ‘t Kraayenhof

Julie van 
Luchteren

Lars van de Smidse (Keur) 
Arual van Hoeve de Eik
Dina van het Zwaluwnest

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

bruinschimmel          °2007          1,67 m       

Jeugdige topper met 
     extra bewegingen !
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Deze nieuwe aanwinst is een nog zeer jeugdige hengst met zeer veel 
uitstraling. 

Cupido was de verrichtingskampioen van het najaarsonderzoek in 2010 
met 82 punten. 

Cupido komt uit de elite sport merrie Promis (v. Jazz), grootmoeder is 
een ster preferentie prestatiemerrie (v. Ulft). 

Als dressuurpaard heeft Cupido veel aanleg en geeft zijn ruiter een zeer 
goed gevoel.

dekgeld : 
 € 1000,-   + 6% BTW 
 bij gustverklaring  € 300,-   + 6% BTW 

Cupido staat ter dekking bij Hengstenhouderij Kuypers in Nederwetten, 
en is middels K.I. verkrijgbaar op Hengstenhouderij Het Kruissewegje. 

cupido

Daddy Cool
Don Davidoff

Don Gregory
Toska R

Salida
Calido I
Sanette 

Promise
Jazz

Cocktail
Charmante

Erijke
Ulft
Arijke

KWPN          zwart          °2007          1,68 m       

Verrichtingskampioen 2010

Daddy Cool x Jazz x Ulft
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Standing Ovation is een zeer moderne en goed gebouwde hengst. Hij 
is hoogbenig, heeft enorm veel uitstraling, is correct en beschikt over 
veel vermogen.
Zijn vader Standard werd in Aken destijds tot Europees kampioen 
uitgeroepen, een eer die ook zijn grootvader Steinadler te beurt 
was gevallen. Beide zijn hengsten die ook op de verrichtingsproeven 
absolute succesnummers waren.

Standing Ovation werd als Pramienhengst bekroond en ook op zijn 
eigen verrichtingsproef mocht hij de reserve titel in ontvangst nemen.
Zijn fokkerijprestaties tot nu toe zijn veelbelovend met uit zijn eerste 
jaargang twee goedgekeurde zonen.
Zijn volle zuster Nithras Standing werd reserve kampioen bij de Elite 
merries.

Standing Ovation werd zowel kampioen in de klasse L1 op de 
Haflingerdag te Ermelo en in de competitie van de aangespannen 
Haflinger Noord. Momenteel wordt hij in de klasse L2 uitgebracht.
Standing Ovation is een unieke combinatie van tophengsten die alle 
van grote invloed op de fokkerij zijn geweest.

goedgekeurd voor: Kvth, hessen, bayern, sachsen, thüringen, 
baden-württemberg, rheinland-pfalzsaar.
dekgeld :   € 325,-    + 6% BTW en stamboekkosten

Standing Ovation staat ter dekking bij Hengstenhouderij Kymmelshof in 
Peize, de overige hengsten vindt u op www.kymmelshof.nl. 
Alle hengsten van Kymmelshof zijn middels K.I. verkrijgbaar op 
Hengstenhouderij Het Kruissewegje. 

standing ovation

Standard
Steinadler

Stuart
Erle

Menuette
Mithras 
Anja

St.Pr.St. Nativa
Liz. Amadeus 

Afghan II
Akelei 

Nelisa
Winterstein 
Nadja

Haflinger          °2004          1,54 m    

Schoonheid, fokkerij en sport in één !



Hengstenhouderij & Fokkerij 
Het Kruissewegje | Willem Bal

Kruissewegje 1
4451 PA Heinkenszand 

Nederland

Tel:    +31 (0) 113 312725
Fax:   +31 (0) 113 269304
Mob:  +31 (0) 6 53326344

www.trekpaard-hengstenhouderij.nl
wim@trekpaard-hengstenhouderij.nl 
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