


Iwan is momenteel vader van 18 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 werd zoon Gaston van de Bouwhoeve Belgisch kampioen in 2010. 
Op de laatste hengstenkeuringen werden maar liefst vijf jonge zonen van 
Iwan goedgekeurd, bovendien waren zowel in Nederland als België de 
‘toppers van de jaargang’ zonen van Iwan!

Deze inmiddels zeventienjarige 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 meer dan verdrievoudigd!
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 3x 
voldoet aan de eisen van het 

Keur-predikaat!

Chantal van de Zaaidijk Gaston van de Bouwhoeve



Bonarius is een zesjarige 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 jaargangen veulens van Bonarius doen het goed op de 
keuringen. Drie zonen behaalden goede resultaten op de Centrale 
veulenkeuring te Gerwen in 2010, Hugo de Woude werd tevens tot 
kampioen van de hengstveulens bekroond. 
In 2011 werd de eenjarige Willemijn van het Zuideinde reserve-kampioene 
in het algemeen jeugdkampioenschap tijdens de CK van Noord-Holland 
en Utrecht. Het merrieveulen Jasmijn van het Zuideinde won er tevens 
haar rubriek. Layka van de Bouwhoeve werd reservekampioene op de CK 
van Overijssel. Het hengstveulen Ceasar uit de Biesbosch werd kampioen 
tijdens de CK van Zuid-Holland.
In België waren op het Vlaams Kampioenschap te Aalst de 
jeugdkampioenen zowel bij de hengsten (Milo van Luchteren) àls bij de 
merries (Agricole van Luchteren) een nakomeling van Bonarius. Milo 
van Luchteren behaade  in december tevens de kopplaats tijdens de 
Nationale Prijskamp in Brussel.

bonarIus van ‘t zand
zwartschimmel          °2006          1,71 m     

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

Topper in kleur, maat 
   en afstamming

Agricole van Luchteren Milo van Luchteren



Vrijwel meteen na de centrale 
hengstenkeuring van België hebben we 
een overeenkomst gesloten om de vijf 
jaar wordende hengst Hepper Dilan voor 
komend dekseizoen 2012 naar ons station 
te halen. De bruinschimmel werd gefokt 
op de gerenommeerde fokkerij van M. 
Tilmans en is in eigendom van J. Jansen en 
zoon.

Dilan beschikt over een unieke bloedvoering 
met Arthur van de Wijveheide (v. Isidore 
van den Hagelberg) als vader en aan 
moederskant komt Hepper Sanne voort 
uit de hoogaangeschreven Keerkenhof-
stal. Dilan komt bovendien uit dezelfde 
moederlijn als de zwartschimmel Hepper 
Midas, reserve kampioen van België 2009.
Met zijn aansprekend type, grootramige 
bouw en vlotte gangen is Hepper Dilan 
zonder twijfel een aanwinst voor onze 
hengstenhouderij. 

hepper dIlan
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Arthur van de 
Wijveheide 

Isidore van den Hagelberg
Goliath
Nicole van Reigersbosch

Brenda van de Wyveheide
Bart van Veldzicht
Divine des Bruyeres

Hepper Sanne 
Constand van St Martens

Constand van Snijkershof
Pancy van Luchteren

Alma van ‘t Keerkenhof 
Rivaal van ‘t Eendenhof
Marva van ‘t Keerkenhof

Unieke bloedvoering voor 
de Nederlandse èn Belgische 

fokkerij



andere hengsten & rassen
eveneens beschIkbaar

Op aanvraag kan tevens sperma van andere hengsten en van hengsten van 
andere rassen verkregen worden. Contacteer ons vrijblijvend.



 -

2012 is alweer een tijdje aan de gang en dus doet ook het nieuwe 
veulen- en dekseizoen bij ons en bij jullie zijn intrede. Graag 
brengen we toch nog enkele hoogtepunten van 2011 onder de 
aandacht, want het voorbije jaar presteerden nakomelingen 
van onze hengsten opnieuw op topniveau:

Petra van de Bouwhoeve, een zwartschimmel dochter van 
Iwan, verhuisde naar België (slechts tijdelijk, zo bleek later) 
en veroverde o.a. de kampioenstitel tijdens de prestigieuze 
prijskamp van Vilvoorde en tijdens de Officiële prijskamp 
van Vlaams-Brabant in Sint-Pieters-Leeuw. Haar halfzus Sara 
van ‘t Wilgenhof maakte dan weer furore in Nederland, met 
talloze overwinningen en kampioenstitels op de Fokdag in 
‘s-Gravenpolder, de CK in Vrouwenpolder en de Najaarskeuring 
in Goes. Roxanne van Luchteren pakte overwinningen in Aalst 
en Oudenaarde, en werd provinciaal reserve kampioene in 
Deinze, Vino van de Paardenhoeve werd kampioen tijdens de 
Officiële prijskamp in Sint-Pieters-Leeuw, ... .
Verder konden maar liefst vijf goedgekeurde zonen worden 
toegevoegd aan de reeds lange lijst, waarvan zijn zonen 
Mathador van de Bouwhoeve in België en Udo van de Zaaidijk in 
Nederland bovendien de toppers bij de jonge hengsten bleken. 
Gezien deze ongeëvenaarde fokresultaten waren we dan ook 
zeer verbaasd of zelfs teleurgesteld door het artikel over de 
Belgische hengstenkeuring  dat verscheen in De Paardenkrant. 
Hierin werd de nafok van Iwan als niet duurzaam omschreven. 
Dit terwijl Iwan zelf de énige in leven zijnde hengst is die 

het predikaat Keur Preferent mag dragen, een titel die niet 
zomaar cadeau wordt gegeven en die bovendien uitsluitend is 
gebaseerd op basis van de resultaten van zijn nafok. Kritiek is 
prima, maar deze moet wel gebaseerd zijn op reële feiten.

Tevreden waren we met de nakomelingen van bonarius die hun 
ontwikkeling en goede prestaties ook in 2011 verder zetten. 
De meest opvallende resultaten: zoon Milo van Luchteren 
legde een vlekkeloos parcours af: jeugdkampioen tijdens het 
Vlaams kampioenschap in Aalst, provinciaal kampioen tijdens 
de Officiële prijskamp in Oudenaarde en de prijskamp in 
Deinze, en de overwinning tijdens de Nationale prijskamp in 
Brussel. Agricole van Luchteren werd jeugdkampioene van de 
merrieveulens in Aalst en werd kampioene op de Provinciale 
prijskamp in Deinze.

Tenslotte kunnen we nog melden dat de Belgische hengst 
hepper dilan dit jaar bij ons ter dekking zal staan. Zijn uiterst 
zeldzame bloedlijn vormt zonder meer een zeer groot pluspunt 
en een goede aanvulling bij ons hengstenaanbod.

Gezien de verbouwingen die nog volop aan de gang zijn, is het 
dit jaar praktisch helaas niet mogelijk om een hengstenshow 
te organiseren op ons station in Heinkenszand. Eenieder die de 
hengsten (en de bouwwerkzaamheden!) wil komen bezichtigen 
is uiteraard van harte welkom.

V.O.F. Het Kruissewegje, Wim & Ilona

2011 wa s a lw e e r s u c c e s vo l , b e n I e u w d wat 2012 o n s b r e n g t !
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condItIes 2012

Dekgeld trekpaardhengsten in deze folder :

Ophalen sperma op ons station of verzending (excl. verzendkosten) :

 Bonarius & Dilan:  300 €   Iwan:  350 €

Merrie aangeboden op station: 

 Bonarius & Dilan:  400 €   Iwan:  450 €

Inseminatie op locatie in de regio: 

 Bonarius & Dilan:  500 €   Iwan:  600 €

Dekvoorwaarden :
• Sperma bestellen voor 09.00 uur ‘s morgens.
• 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.
• Alle SWS hengsten zijn bij ons beschikbaar.
• V.O.F. Het Kruissewegje is een gecertificeerd hengsten station.
• Indien er door omstandigheden een van onze trekpaardhengsten weg zou vallen, kunt u  kiezen uit 

één van de andere trekpaardhengsten uit de folder.
• Tarieven exclusief 6% BTW en stamboekkosten.
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hengstenhouderij & fokkerij 
het kruissewegje | willem bal

kruissewegje 1
4451 pa heinkenszand 

nederland

tel:    +31 (0) 113 312725
fax:   +31 (0) 113 269304

Mob willem:  +31 (0) 6 53326344
Mob Ilona:  +31 (0) 6 51368263

www.kruissewegje.nl
info@kruissewegje.nl 
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