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Iwan is momenteel vader van 19 goedgekeurde zonen, waaronder de 
Nederlandse kampioenen van de hengstenkeuringen 2006, ‘07, ‘08 en 
‘13. Tevens tekent hij bij 14 stermerries voor het vaderschap. Verder is de 
Belgisch kampioene 2007 en Nederlands kampioene 2008 een dochter van 
Iwan en werden zijn zonen Gaston en Mathador van de Bouwhoeve Belgisch 
kampioen in 2010 en 2013. Op de laatste Nationale Tentoonstellingen van 
Nederland en België behaalde een groot aantal dochters goede resultaten.

Deze inmiddels achttienjarige 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!

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 (*BE 2007 + *NL 2008) Udo (*NL 2013)Gaston (*BE 2010) Mathador (*BE 2013)



Bonarius is een zevenjarige zwartschimmel hengst met een schitterende 
en 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 Nationale Tentoonstelling in 
2010 en werd in oktober 2012 goedgekeurd op afstammelingen met een 
goed juryrapport “Bonarius vererft zich sterk en kan ras en uitstraling 
toevoegen aan de trekpaardfokkerij.”.

Na de vele mooie resultaten van zijn nakomelingen de vorige jaren, werd 
die trend in 2012 verder gezet. In november werd tijdens de Belgische 
hengstenkeuring uit zijn eerste jaargang een zoon goedgekeurd die tot de 
beste bewegers van de nieuwe jaargang behoorde. Daarnaast behaalde 
zijn nafok kampioenstitels en eerste prijzen in o.a. Heerjansdam, Aalst, 
Alken, Schagen, Geffen, Oudenaarde, Deinze, Gent,... .

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

Milo (Goedgekeurde hengst) Marlies (1e plaats Nationale Gent) Lelie (Kampioene Deinze)Angelique (Kampioene Oudenaarde)



Voor dekseizoen 
2013 zullen ook de 
trekpaardhengsten 
van Hengstenhouderij 
van der Heijden bij ons 
beschikbaar zijn. 
Daarnaast is ons station 
eveneens gecertificeerd 
voor andere 
paardenrassen. Op 
aanvraag kan zo tevens 
sperma van andere 
hengsten verkregen 
worden.

Contacteer ons 
vrijblijvend voor meer 
informatie.

Udo van de Zaaidijk Florian van ‘t RietenhofLutteur van Wooldink Roel van de LindehoefRobert van ‘t Clerckshof Gamin van de Lindehoef

a n d e r e  h e n g s t e n  & r a s s e n  e v e n e e n s  B e s c h i k B a a r



condities 2013

Dekgeld trekpaardhengsten in deze folder :

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

 Bonarius:  300 €   Iwan:  350 €

Merrie aangeboden op station: 

 Bonarius:  400 €   Iwan:  450 €

Inseminatie op locatie in de regio: 

 Bonarius:  500 €   Iwan:  600 €

Dekvoorwaarden :
• Sperma bestellen voor 08.30 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.



 -

Vorig jaar konden we met trots melden dat de toppers van 
de “nieuwe jaargang” jonge hengsten zowel in Nederland als 
België zonen waren van onze Iwan van Aardenhof. Nu, begin 
2013, mogen we met oprechte bewondering zeggen dat deze 
beide, slechts vierjarige hengsten, nationale kampioenen zijn. 
Mathador van de Bouwhoeve werd Belgisch Kampioen op 13 
januari en amper een week later werd Udo van de Zaaidijk 
kampioen tijdens de Nederlandse hengstenkeuring. Een 
ongeëvenaarde prestatie van onze inmiddels 18-jarige Iwan 
die nog steeds de enige trekpaardhengst is die bij leven de 
titel Keur Preferent mag dragen én die sinds dit jaar de oudste 
goedgekeurde hengst van Nederland is.

Bonarius van ‘t Zand werd in oktober ll. goedgekeurd op 
afstammelingen met een mooi rapport van de hengstenjury. 
We willen via deze weg nogmaals graag alle fokkers bedanken 
voor hun vertrouwen in deze hengst en hun aanwezigheid 
en medewerking aan de geslaagde afstammelingenkeuring 

bij ons op het station in Heinkenszand! Een maand later 
werd daar bovenop in België de eerste zoon van Bonarius 
goedgekeurd, Milo van Luchteren werd geboren in de eerste 
jaargang veulens en mocht tot de top van de jonge hengsten 
gerekend worden. Op de laatste Nationale prijskamp van België 
stonden drie Bonarius-dochters als eerste opgesteld: Angelique 
van Luchteren, Marlies van de Kapelhoeve en Agricole van 
Luchteren nadat deze in het najaar ook reeds hoge ogen 
gooiden op de diverse Officiële en Provinciale prijskampen. 
Maar ook in Nederland goede resultaten: tijdens de CK van 
Zuid-Holland werd Doutzen uit de Biesbosch kampioene van 
de merrieveulens, in Noord-Holland/Utrecht werd Jasmijn 
van het Zuideinde Algemeen jeugdkampioene en op fokdag 
in Geffen werd Dolf van de Bulksehoeve tot kampioen van de 
hengstveulens benoemd.

2012 was zo wederom een bijzonder succesvol jaar voor de 
nafok van onze hengsten, en 2013... dat kon niet beter gestart 
zijn!

Onlangs werd onze nieuwe website www.kruissewegje.nl 
gelanceerd waar onze paarden, accommodatie en activiteiten 
nu nog beter in beeld worden gebracht. Neem zeker een kijkje 
en daarnaast bent u uiteraard steeds van harte welkom om 
onze hengsten te komen bezichtigen. 

Willem & Ilona
V.O.F. Het Kruissewegje

2012 wa s B i j z o n d e r, 2013 s ta r t l e g e n da r i s c h !
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het kruissewegje

Onze nieuwe accommodatie kon begin 2011 
in gebruik genomen worden. In de grote 
hal bevinden zich de binnenbak, stallen, 
wasplaatsen en solarium, zadelkamer,... . 
In de schuur langs het woongedeelte zijn 
vijf ruime (hengsten)boxen en het K.I.-
station ondergebracht. Sinds het einde van 
2011 is er -naast voor onze eigen paarden 
(Warmbloeden, Friezen en Trekpaarden)- ook 
plaats voor een twintigtal pensionpaarden.

Onze activiteiten en diensten hebben zich zo 
gaandeweg uitgebreid tot:

• Fokkerij (verschillende rassen)
• Deelname exterieurkeuringen & sport 

wedstrijden
• Pensionstalling
• Opfok (en training) jonge paarden
• Gecertificeerde hengstenhouderij & 

K.I.-station
• Stagebedrijf voor verschillende 

studierichtingen met betrekking tot 
paardenhouderij

• Geboortebegeleiding merries (van alle 
rassen)

• ...

 Grote binnenbak

Alle rassen welkom

Buitenbak, paddocks & weidegang ‘aan huis’ Fokkerij & Sportstal

Ruime en luchtige stallen

Opfok jonge hengsten
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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 

Foto’s & lay-out: E. De Smidt


