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BALZACI (Balou du Rouet - Ex Libris - Pandur), Westfalska, *2003, 169 cm, WFFS: negatywny 

Przez wiele lat Balzaci pod Felixem Haßmanem należał do światowej czołówki. Znaczące osiągnięcia, takie jak 

zwycięstwo w Global Champions Tour w Monte Carlo 2018, brązowy medal w Riders Tour, zwycięstwo w Dużej 

Rundzie Monachium 2018, zwycięstwo w Global Champions Tour w Berlinie 2017 oraz drugie miejsce w 

konkursie STAWAK podczas CHIO w Aachen ukształtowały karierę tej wspaniałej pary. Imponujący jest bilans 

sportowy tego ogiera – 23 międzynarodowe zwycięstwa, liczne zwycięstwa i wysokie miejsca na poziomie CSI5* 

(160 cm), złoto na Pucharze Narodów oraz łącznie 179 wysokich miejsc w klasie S. Potomstwo og. Balzaci z 

sukcesem startuje w międzynarodowych konkursach (145-155 cm), a najmłodszy syn został uznany na körungu 

westfalskim i wylicytowany za 47 000 €. 

Nasienie świeże: 250 € + 950 € (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10. 

 

BIENVENUE (Bon Coeur - Lauries Crusador xx - His Highness), Hanowerska, *2019, 170 cm, WFFS: negatywny 

Ten młody, tryskający siłą młodzieniec urzeka we wszystkich aspektach. Bienvenue prezentuje kompletny 

pakiet, który nie pozostawia prawie nic do życzenia: wspaniałe chody w połączeniu z pięknym typem i idealną 

ramą. Do tego dochodzi nowoczesny, urozmaicony i naznaczony krwią rodowód, który stanowi bardzo 

ciekawą ofertę hodowlaną. Bienvenue zachwyca bogatą mechaniką kłusa, dużą siłą nośną i kadencją. 

Naturalność tej siły ruchu podkreśla rozluźnienie i elastyczność. W galopie Bienvenue prezentuje wyraźną 

tendencją do ruchu pod górę i wkracza pod środek ciężkości. Rytmiczny i obszerny stęp dopełnia idealne 

wyobrażenie trzech doskonałych chodów podstawowych. 

Nasienie świeże: 250 € + 700 € (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10. 

 

CADEAU NOIR (Christ - De Niro - Calypso II), Hanowerska, *2010, 171 cm, WFFS: negatywny 

Cadeau Noir urzeka fascynującym wyglądem oraz potężną siłą ruchu. W 2021 wykazał się w konkursach 

najwyższej klasy. Z wieloma zwycięstwami w Grand Prix i 10 świetnymi wysokimi lokatami nie pozostawił 

wątpliwości, że jest stworzony do dużego sportu. Cadeau Noir ustanowił kolejny kamień milowy swoim 

międzynarodowym debiutem na CDI3* Herzlake, który szybko zamienił na wysokie miejsce w Grand Prix 

Special. Wcześniej Cadeau Noir zdobył brąz w finale prestiżowego konkursu NÜRNBERGER BURG-POKAL. 

Cadeau Noir wygrał finałowy kür z notą 9,5. Cadeau Noir jest ojcem czterech uznanych synów, w tym ogiera 

premiowanego Confess Color jak i zwycięzców ZfdP - Colany C i Classico Deluxe C. Pierwsze potomstwo z 

sukcesem startuje w konkursach dla koni ujeżdżeniowych. Cadeau Noir „stempluje” swoje źrebięta 

urzekającym typem, a także pierwszorzędnym ruchem z dużą siłą pchającą z tylnych kończyn. Cadeau Noir 

jest homozygotyczne ciemny. 

Nasienie świeże: 250 € + 950 € (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10 

 

COUR DE BELLA DONNA (Cornet Obolensky - Baldini II - Calido), Oldenburg International, *2018, 168 cm, WFFS: 

negatywny 

Coeur de Bella Donna to zwycięski ogier körungu westfalskiego o niezwykłej elastyczności, maksymalnej 

zdolności i genialnej technice, który bez trudu pokonuje nawet najwyższe wysokości. Jest to ogier w 

nowoczesnym, sportowym typie: długonogi, poprawnie zbudowany i kompaktowy. Pod względem charakteru 

jest niezwykle grzeczny, inteligentny i łatwy w obsłudze. W 2021 roku Coeur de Bella Donna bardzo dobrze 

ukończył test 50-dniowy w Adelheidsdorf, co gwarantuje mu dożywotni wpis do Księgi Ogierów I. Jego ojciec, 

Cornet Obolensky już za życia zdominował scenę sportową i hodowlaną koni skokowych jak żaden inny ogier. 

Nie mniej wybitna jest matka, Bella Donna, która pod Meredith Michaels-Beerbaum w wieku zaledwie 9 lat 

reprezentowała barwy Niemiec na IO w Londynie w roku 2012. Zwycięstwa w Pucharze Narodów oraz czołowe 

lokaty w Pucharze Świata w skokach i 5* Grand Prix na całym świecie czynią z Bella Donny gwiazdę 

światowego formatu. 

Cour de Bella Donna jest homozygotycznie ciemny. 

Nasienie świeże: 250 € + 700 € (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10 

 

CORDESS (Clinton - Heartbreaker - Burggraaf), KWPN, *2006, 169 cm, WFFS: negatywny 

Dzięki Cordessowi nasi hodowcy mają do dyspozycji światowej klasy ogiera, który zachwyca na całym świecie. 

Pod Philippem Weishauptem i Christianem Kukukiem osiągnął duże międzynarodowe sukcesy na poziomie 5* 

(1,60 m) podczas Global Champions Tours w Berlinie, Monte Carlo, Paryżu, Hamburgu, Estoril czy Szanghaju lub 

podczas Pucharu Świata w Hong Kongu. Został również zwycięzcą Grand Prix Braunschweigu. Na scenie 

hodowlanej Cordess błyszczy już całą serią udanego potomstwa startującego na poziomie 1,45 m. Czterech 

jego synów otrzymało licencję: Contingent był drugim zwycięzcą rezerwowym körungu westfalskiego 2018 w 

Münster-Handorf. Potomstwo Cordessa charakteryzuje się pięknym szlachetnym typem, doskonałą jezdnością, 

dużymi możliwościami i siłą charakteru czołowego sportowca. 

Nasienie świeże: 250 € + 950 € (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10 

 

  



 

D’EGALITÉ (Don Juan de Hus - Stedinger - Rohdiamant), Westfalska, *2013, 173 cm, WFFS: negatywny 

Na drodze do kariery na dużej arenie ujeżdżeniowej D'Egalité świętował kilka czołowych miejsc w ostatnich 

kwalifikacjach finałowych do NÜRNBERGER BURGPOKAL w 2021 roku. Ponadto dopiero ośmioletni D'Egalité 

zaimponował swoim międzynarodowym debiutem w mocno obsadzonej Małej Rundzie na CDI Horses & 

Dreams w Hagen a.TW. zajmując dwa wysokie międzynarodowe miejsca. W sumie w 2021 roku D'Egalité zajął 

15 razy wysokie lokaty (Platzierung) w konkursach ujeżdżenia klasy S. Podczas westfalskiego Championatu 

Ogierów został odznaczony tytułem VTV. Optymalnie łączy spektakularne chody z holenderskich genów z siłą 

charakteru, ramową linią górną i miłym temperamentem niemieckiej hodowli. D’Egalité dysponuje wybitnym 

stępem i wzorową jezdnością. Swoje źrebięta „stempluje“ znaczącą długością kończyn i niezwykle 

nowoczesnym typem. Przepiękna lekkość i elegancja są charakterystyczne zarówno dla niego samego, jak i 

dla jego źrebiąt. Pod siodłem oprócz siły ruchu jego potomstwo charakteryzuje bardzo dobry charakter i 

świetna jezdność.  

Nasienie świeże: 250 € + 800 € (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10. 

 

DELOREAN (Dancier - Weltmeyer - Airport), Hanowerska, *2011, 169 cm, WFFS: negatywny 

Ten premiowany ogier zawsze porusza się w rytmie, niezwykłej równowadze, dużym rozluźnieniu i dysponuje 

ogromnym potencjałem ruchowym o wybitnych chodach podstawowych. DeLorean zwyciężył próbę 

dzielności z końcową notą w ujeżdżeniu 9,15 i notami 10,0 za jezdność i galop. Ponadto zwyciężył kwalifikację 

do Bundeschampionatu z notą 8,4. Jego potomstwo wyróżnia się doskonałą jakością ruchu o dużej kadencji i 

bardzo dobrej motoryce zadu. W 2020 roku DeLorean z synem Diamante Negro dał championa DSP 4-letnich 

klaczy i wałachów. Na konto sukcesów hodowlanych DeLoreana trafia kilka drogich elitarnych źrebiąt 

sprzedanych na aukcjach, a także wysoko ocenianie źrebięta licznych championatów. DeLorean 

zaprezentował trzech uznanych synów w Hanowerze i Westfalii. 

Nasienie świeże: 250 € + 750 € (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10. 

 

DEMOCRACY (D'Avie - Desperados - Brentano II), Hanowerska, *2018, 175 cm, WFFS: negatywny 

Ten wysoce szlachetny ogier otrzymał premię na körungu 2020 w Verden. W 2021 bardzo dobrze ukończył test 

50-dniowy w Adelheidsdorf, co gwarantuje mu dożywotni wpis do Księgi Ogierów I. Democracy zachwyca 

idealnym wyglądem nowoczesnego ogiera ujeżdżeniowego. Imponująco elegancki, z absolutnie poprawną 

budową i bardzo dobrym fundamentem jest ucieleśnieniem złotej proporcji doskonałego eksterieru. 

Democracy charakteryzuje lekkość chodu, regularny takt i aktywne kończyny tylne, który znacznie wkraczają 

pod środek ciężkości. Nie mniej spektakularny jest jego wybitny galop z tendencją pod górę. Absolutnie 

imponujące chody podstawowe uzupełnia bardzo dobry stęp. Ku naszej szczególnej radości Democracy 

urzeka wybitnym charakterem, jest bardzo przyjazny i otwarty. 

Nasienie świeże: 250 € + 750 € (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10. 

 

FIANCÉ (Foundation – Wynton - Ferro), KWPN, *2018, 171 cm, WFFS: negatywny 

Siła ruchu, imponująca prezencja oraz sportowa moc najwyżej klasy przyprawiają o szybsze bicie serca 

każdego obserwatora. Fiancé inspiruje najwyższą możliwą jakością ruchu i bardzo szczególnym, 

niepowtarzalnym blaskiem. Ponadto ma nieustraszony, miły charakter, a także doskonałą jezdność i chęć do 

pracy. Na körungu oldenburskim po siodłem został zwycięzcą rezerwowym. W 2021 Fiancé bardzo dobrze 

ukończył test 50-dniowy w Adelheidsdorf, co gwarantuje mu dożywotni wpis do Księgi Ogierów I. Fiancé 

charakteryzuje wybitna mechanika, swoboda łopatki, siła nośna i bardzo aktywny praca zadu. 

Nasienie świeże: 250 € + 750 € (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10. 

 

FIDELITY (Fiderdance - Sandro Hit - Riccione), Oldenburska, *2016, 169 cm, WFFS: negatywny 

Obdarzony niezwykłymi chodami, nowoczesnością, długonożnością i niezwykłą elegancją Fidelity zachwycił 

publiczność na körungu oldenburskim. Tego niezwykłego ogiera charakteryzuje pierwszorzędna aktywność 

zadu, połączona z doskonałym podkraczaniem, wzorowa mechanika przednich nóg i niezwykła swoboda 

łopatki. Fidelity ucieleśnia lekkość i piękność, a całość uzupełnia wybitny charakter. Test 14-dniowy ukończył z 

notą ujeżdżeniową 8,29. Za charakter, temperament i galop uzyskał 9,0. Jego niezwykła jezdność została 

oceniona na 8,75. W 2021 roku Fidelity świętował znakomity sezon rekordowymi wynikami w konkursach dla 

młodych koni ujeżdżeniowych. Najpierw zabłysnął wymarzoną notą 9,5 w konkursie dla koni ujeżdżeniowych 

klasy A w Buchholz. Do tego doszło siedem zwycięstw w konkursach dla koni ujeżdżeniowych do poziomu klasy 

L, kwalifikacja do Bundeschampionatu z świetnym wynikiem 8,7 oraz tytuł Oldenburskiego Vice-Championa 

pięcioletnich koni ujeżdżeniowych w Rastede. 

Nasienie świeże: 250 € + 750 € (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10. 

 

FOREVER ROCK (Franziskus - Rock Forever I - Ferragamo), Westfalska, *2019, 169 cm, WFFS: negatywny 

Obłędnie sympatyczny, bardzo szlachetnie zbudowany i wyposażony w wybitną jakość ruchu, ten król 

piękności emanuje bardzo szczególną aurą. Do tej szczególnej doskonałości typu dochodzi jeszcze 

nienaganny eksterier. Forever Rock zachwyca trzema bardzo dobrymi chodami podstawowymi, które 

charakteryzują się naturalnym rozluźnieniem, dużą elastycznością i równowagą. Dzięki temu porusza się zawsze 



w rytmie, z widoczną swobodą łopatki. Pod względem charakteru, Forever Rock to prawdziwy skarb. Przyjazny i 

otwarty, potrafi odnaleźć się w najróżniejszych sytuacjach. Jego ojciec Franziskus stał się integralną częścią 

niemieckiego teamu ujeżdżeniowego. Niestety poważna kontuzja jego stałej zawodniczki Ingrid Klimke 

uniemożliwiła mu udział w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Ojciec matki, ogier Rock Forever I, zabłysnął pod 

Sophie Holkenbrink wybitną karierą sportową aż do poziomu Grand Prix. 

Nasienie świeże: 250 € + 700 € (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10. 

 

MARACANÁ (Millennium - Lord Loxley I - Lancer II), Westfalska, *2015, 178 cm, WFFS: negatywny 

Ten ogier jest czymś bardzo wyjątkowym i szuka równego sobie! Kariera sportowa og. Maracaná można 

opisywać w samych superlatywach. W 2021 roku Maracaná z łatwością zakwalifikował się do 

Bundeschampionatu z doskonałym wynikiem 9,2. Był to drugi najwyższy wynik kwalifikacji spośród wszystkich 

sześcioletnich koni ujeżdżeniowych w Niemczech. Już w 2020 roku ten imponujący kary ogier wygrywał seryjnie 

konkursy dla koni ujeżdżeniowych z najwyższymi notami aż do 9,4. Jako wisienka na torcie znakomitego sezonu, 

Maracaná wygrał swoje pierwsze międzynarodowe zawody w Youngster Tour na CDI Hagen z wynikiem 

86,600%. Kilka razy otrzymał notę 10,0 za przepuszczalność. W 2019 Maracaná wygrał test sportowy w Verden z 

notą 8,62 (stęp, jezdność i wrażenie ogólne 8,8, kłus 8,5, galop 8,2). Maracaná w 2017 zaimponował jako 

zdecydowanie najlepszy ogier wszystkich körungów. Wyśmienita mechanika połączona z bardzo aktywnym 

zadem i niezłomnym rytmem sprawiają, że chody tego ogiera są rzadko spotykaną perfekcją. Naturalna 

elastyczność i kadencja sprawiają, że jego ruch swobodnie przepływa przez całe ciało. Jako reproduktor 

Maracaná nie pozostawia nic do życzenia. Jego potomstwo wyróżnia niezwykła jakość ruchu, nowoczesny i 

bardzo dobry typ. 

Nasienie świeże: 250 € + 850 € (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10. 

 

MORRICONE (Millenium - Rubin Royal OLD - De Niro), Oldenburska, *2012, 170 cm, WFFS: negatywny 

Oldenburski Ogier Roku VTV 2021, Zwycięzca Głównej Premii Oldenburskiej 2016, Zwycięzca Próby Dzielności 

2015 i Zwycięzca Körungu 2014 - Morricone przyozdabia się wszystkimi hodowlanymi tytułami honorowymi. Ze 

sportowego punktu widzenia, Morricone wyróżnił się w 2021 roku zwycięstwem i świetnym wynikiem 74,500% w 

swoim pierwszym długim Grand Prix. Oprócz zakwalifikowania się do finału Nagrody Louisdora (Louisdor Peis), 

odniósł kilka zwycięstw i zdobył wysokie lokaty na zawodach najwyższej klasy, takich jak Mistrzostwa Niemiec w 

Balve czy Horses & Dreams w Hagen a.TW. Już w 2019 roku Morricone zabłysnął w finale NÜRNBERGER 

BURGPOKAL. Na swojej próbie dzielności ogierów, której część ujeżdżeniową wygrał z wynikiem 9,33, Morricone 

otrzymał maksymalną notę 10,0 za jezdność i stęp. Wszystkie chody podstawowe, a także interier, charakter i 

chęć do pracy zostały ocenione na 9,5 i 9,0. Z roku na rok potomstwo Morricone przekracza wszelkie, choćby 

najśmielsze oczekiwania. Szczególnie pod siodłem potomstwo Morricone wie jak odpowiednio się 

zaprezentować. Z synami Macchiato i Montgomery dał championów Westfalii i DSP w kategorii ogierów 3-

letnich. W Oldenburgu jego syn Moreno zdobył tytuł zwycięzcy rezerwowego. Ponadto Morricone dwukrotnie 

zapewnił najwyższą cenę na aukcji w Oldenburgu dzięki koniom Mister Universe (340.000 €) i Movie Star 

(250.000 €). Obecnie Morricone ma na swoim koncie 15 uznanych synów, a wśród nich ogiery premiowane.  

Nasienie świeże: 250 € + 1250 € (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 

1.10. 

 

SIXPACK (Schenkenberg - Calido I - Landgraf I), Hanowerska, *2015, 173 cm, WFFS: negatywny 

Niezwykłe możliwości, idealna technika, trzy bardzo dobre chody podstawowe, niezwykła jezdność, 

nieskazitelny eksterier i doskonały charakter to cechy Sixpacka. W 2021 roku Sixpack odniósł sukcesy sportowe 

na całej linii. Zwycięstwa i wysokie lokaty w konkursach dla koni skokowych klasy M, czyste przejazdy w 

konkursach Youngster klasy M** oraz pierwsze wysokie międzynarodowe lokaty na CSI* Global Jumping Berlin 

ukształtowały bardzo udany sezon sportowy. Sixpack zachwycił podczas 14-dniowego testu w 2019 jako 

zwycięzca rezerwowy. Za skoki wolne uzyskał maksymalną notę 10,0. Sixpack jest grzeczny, skacze pewnie i z 

konsekwentną doskonałością. Jego potomstwo prezentuje bardzo dobry typ, prawidłową budowę i ramę oraz 

bardzo dobre chody podstawowe. 

Nasienie świeże: 250 € + 650 (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10. 

 

ZINEDREAM (Zinedine - Contender - Landadel), Westfalska, *2014, 171 cm, WFFS: negatywny 

Zwycięski ogier Zinedream wzbudzał entuzjazm podczas wszystkich swoich dotychczasowych występów. Ten 

wyjątkowy ogier uosabia rzadko spotykane połączenie najwyższych możliwości skokowych, doskonałej 

jezdności, wspaniałego typu, siły przekazywania i wymarzonego charakteru. Zinedream zabłysnął w 2021 roku 

zwycięstwami i sukcesami w międzynarodowych konkursach Youngster Tour aż do klasy S* (1,40 m). Z Felixem 

Haßmannem w siodle kolejny rok jak na taśmie produkcyjnej dostarczał zerowych przejazdów. W grupie silnych 

międzynarodowych zawodników udowodnił, że nie tylko błyszczy niemal perfekcyjnymi skokami, ale także 

potrafi zaimponować szybkością i sprytem. Zinedream ma na koncie 6 uznanych synów, z tego dwa ogiery 

premiowane i późniejszego zwycięzcę próby dzielności. 

Nasienie świeże: 250 € + 850 (+ 8 % VAT) / druga rata płatna wyłącznie w przypadku źrebności na dzień 1.10 


