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  Name Pedigree Born

 1. Rudolph mini horse for charity 2022

 2. Olalita  Arezzo VDL x Landlord 2019

 3. Baltazar Z  Bamako de Muze x Ustinov 2019

 4. Texas vd Bisschop  Chacfly PS x Air Jordan Alpha  2019

 5. Ozuma CLK  Illusion CL x Baltic VDL 2019

 6. Odorijke GR  Impressive VDL x Etoulon VDL 2019

 7. Tamino van de Coninckshoeve  Malito de Rêve x Orlando 2019

 8. Taimes van STB – DDB  Mosito van het Hellehof x Toulon 2019

 9. Twinkel van de Vlasbloemhoeve  Nixon van ’t Meulenhof  

   x Cabrio van de Heffinck 2019

 10. Twilight vd Bisschop  Opium JW van de Moerhoeve  

   x Elvis ter Putte 2019

 11. Tigris di Jonella  Untouchable x Cavalier 2019

 12. Next Generation  Cabachon x Eurocommerce Washington 2018

 13. Narcos JS  Diamant de Semilly x Cero I 2018

 14. Café au Lait  Tullabeg Fusion x Garrison Royal 2018

 15. Embryo Chacco-Blue x Nadal hero & DB

 16. Embryo Emerald van ’t Ruytershof  

   x Comme d’Api vd Haciënda Z

 17. Embryo Chacco-Blue x Quidam de Revel

 18. Embryo Tobago Z x Heartbreaker

 19. Embryo Chacco-Blue x Mr. Blue

 Maxville VDS  The 5yo Numero Uno offspring 
Maxville VDS is performing well in 1.20m classes 
with Maxime Thefenne.

 JamaL  The top seller of our first auction, 8yo 
Jamal E.B. (by Action-Breaker), is performing well  
at 145 level.

 Cornet Pio  Under the saddle of Jens van Grunsven, 
the 6yo Cornet Pio (by Cornet Obolensky) is 
showing his potential in the young horse classes.

 Diamont’s Love Bull’s Eye Z  The 5yo gelding 
Diamont’s Love Bull’s Eye Z (by Diamant de Semilly) 
is continuing his career under the saddle  
of Anna Rees.

 Tico vh Kraeyenboschhof  Rob Schipper took the 
ride on the 4yo Take A Chance On Me offspring 
Tico vh Kraeyenboschhof and they are clearing the 
courses with great ease. 
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The first edition of Suus Kuyten Auctions 
turned out to be a very successful one 
for several reasons. That’s why we 
couldn’t wait to continue with this 
outstanding event. 

With a second edition in the same year, I have been 
able to combine two of my passions: not only does find-
ing and selling talented showjumping horses make me 
happy, Christmas also brings me a warm feeling. 

That is why we come up with a special Christmas 
edition. Once again we have managed to offer very 
talented horses, each of whom has a great future ahead 
of them, as well as five exclusive embryos. 

So while some of the horses sold in September are 
already successful with their new riders, we look 
forward to the Christmas edition on the 20th of 
December with great pleasure. 

We are happy to welcome you in Eemnes.

Yours sincerely, 
Suus Kuyten & team

De eerste editie van Suus Kuyten 
Auctions gaat om meerdere redenen als 
zeer geslaagd de boeken in en daarmee 
was het voor ons direct duidelijk: dit 
smaakt naar meer!  

Met nog dit jaar een tweede editie heb ik twee van 
mijn passies kunnen combineren, want ik word 
niet alleen gelukkig van het vinden en verkopen van 
talentvolle springpaarden, ook de kerst brengt mij 
altijd een warm gevoel. Daarom staat deze veiling

geheel in het teken van de kerstsfeer. Opnieuw 
zijn we er in geslaagd een stel zeer getalenteerde 
paarden bijeen te krijgen, die stuk voor stuk een 
grote toekomst in de sport voor zich hebben, en een 
aantal exclusieve embryo’s. 

Dus terwijl een aantal van de in september ver-
kochte paarden inmiddels al succesvol is met hun 
nieuwe ruiters op concours, kijken wij met veel 
genoegen uit naar de kersteditie op 20 december. 

We verwelkomen u graag in Eemnes.

Hartelijke groet, 
Suus Kuyten & team

Voorwoord / Preface



In samenwerking met Horse ET biedt SK Auction deze 
fantastische kindervriend Rudolph ter veiling aan. De 
opbrengst van deze eyecatcher wordt volledig gedo-
neerd aan het goede doel MS Research, en daarmee 
slaat de koper een dubbelslag. 
Stichting MS Research is de organisatie die weten-
schappelijk onderzoek naar de oorzaak van en oplos-

Een prachtige pony én  
een belangrijk goed doel:  
MS Research

In collaboration with Horse ET, SK Auction offers this 
friendly eyecatcher Rudolph for auction. The proceeds 
of this mini-horse colt will be fully donated to the MS 
Research charity, which ensures the buyer gets the best of 
both. 
The MS Research Foundation is the organization that 
funds and stimulates scientific research into the cause of 
and solution to multiple sclerosis (MS). In the Netherlands, 

25,000 people are affected by this disease every year and 
worldwide 2.8 million people have to face this disease. 
Through the efforts of MS Research, their diagnosis im-
proves, the course of the disease is better identified and the 
quality of care for people with MS improves. The founda-
tion doesn’t receive government subsidy and is therefore 
completely dependent on private donations. A wonderful 
charity and a beautiful pony: all the reasons to make a bid! 

sing voor multiple sclerose (MS) financiert en stimu-
leert. In Nederland krijgen jaarlijks 25.000 mensen met 
deze ziekte te maken en wereldwijd zelfs 2,8 miljoen 
mensen. Door de inzet van MS Research wordt hun 
diagnose verbeterd, wordt het ziekteverloop beter 
in kaart gebracht en gaat de kwaliteit van zorg voor 
mensen met MS vooruit. De stichting ontvangt geen 
overheidssubsidie is en dus volledig afhankelijk van 
particuliere giften. Een prachtig goed doel én een 
prachtige pony: bieden maar!

A beautiful pony and  
important charity: MS Research
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 1. Rudolph

born 2022
sex Stallion
color Smokey black
Breed Mini horse
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OLALITA

Deze grootramige, met veel vermogen springende merrie 
vertegenwoordigt de Briolieta-stam. Ze stamt af van 
de Grand Prix sport- en fokhengst Arezzo VDL, die al 
topspringpaarden zoals Farezzo, Harwich VDL en de 
Olympisch VDL Edgar M leverde. Moeder Dalita A is een 
halfzus van het internationale 1.40m-paard Sir Volen D 
(v.Peter Pan) en meerdere 1.30/1.35m-paarden. Grootmoeder 
Holita staat ook te boek als grootmoeder van het 
1.45m-springpaard Stranger S (v.Kroongraaf) en staat aan 
de basis van de 1.55/1.60m-geklasseerde Utan (v.Burggraaf) 
van Angela Covert en Iniesta V (v.Zambesi) van Simon 
Delestre. Zelf is Holita gefokt uit dezelfde moeder als de 
1.50/1.60m-springpaarden Polita (v.Voltaire) en Santerino 
(v.Animo). Uit deze directe lijn presteren ook paarden als 
Wannahave (v.Numero Uno) en Entrepeneur (v.Clinton) op 
dat niveau, waarmee Olalita aan een reeks internationale 
springpaarden verwant is.

 2. Olalita

OLALITA

This long lined Olilita jumps with a lot of scope and represents 
the Briolieta damline. She is sired by the Grand Prix sport 
and breeding stallion Arezzo VDL, who already produced 
top showjumping horses such as Farezzo, Harwich VDL and 
the Olympic VDL Edgar M. Dam Dalita A is a half-sister of 
the international 1.40m jumping horse Sir Volen D (s.Peter 
Pan) and several 1.30/1.35m level horses. Granddam Holita 
is also listed as the granddam of the 1.45m showjumper 
Stranger S (s.Kroongraaf) and can be found in the damline 
of the 1.55/1.60m level competing Utan (s.Burggraaf) of 
Angela Covert and Iniesta V (s.Zambesi ) ridden by Simon 
Delestre. Holita herself was bred out of the same dam as 
the 1.50/1.60m showjumping horses Polita (s.Voltaire) and 
Santerino (s.Animo). From this direct damline also originate 
1.50/1.60m level horses like Wannahave (s.Numero Uno) and 
Entrepeneur (s.Clinton). Therefore, Olalita is related to a 
series of international showjumpers.

born 2019
sex Mare
color Chestnut
size L
studbook KWPN

S  = < 1.65 m., M = 1.65 - 1.70 m., L  = > 1.70 m



LUGANO VAN  
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BALTAZAR Z

Voor het vaderschap van deze lichtvoetige en met veel 
kwaliteit springende Baltazar Z tekent de waardevolle 
Grand Prix sport- en fokhengst Bamako de Muze, die naam 
maakt met nakomelingen als Don Juan vd Donkhoeve, 
Kasanova de la Pomme and Bellissimo Z. Zijn moeder 
J.Lo-Alve combineert de Grand Prix-paardenleveranciers 
Ustinov en Namelus R in haar pedigree en grootmoeder 
Bellealve sprong zelf op 1.30m-niveau. Zij is een halfzus van 
het internationale 1.40m-paard Camparo (v.Tampa) en deze 
lijn gaat in de vierde generatie terug op stammoeder Walve. 
Deze waardevolle Almé-dochter staat aan de basis van van 
meer dan 25 internationale springpaarden waaronder de 
1.60m-geklasseerde Utascha SFN, Tripple X III en Coltaire 
die allen in 2011 aan het EK van Madrid deelnamen, alsook 
het Olympische springpaard Don Porfirio (v.Indoctro). Deze 
aansprekende driejarige ruin heeft een grote toekomst in de 
sport voor zich. 

 3. Baltazar Z

BALTAZAR Z

The valuable Grand Prix sport and breeding stallion Bamako 
de Muze is listed as the sire of this light-footed quality horse 
Baltazar Z and he makes great progress with offspring 
like Don Juan vd Donkhoeve, Kasanova de la Pomme and 
Bellissimo Z. Baltazar Z’s dam J.Lo-Alve combines the Grand 
Prix horse progenitors Ustinov and Namelus R in her pedigree 
and granddam Bellealve has performed at 1.30m level. Last-
mentioned is a half-sister of the international 1.40m jumping 
horse Camparo (s.Tampa) and this line leads in the fourth 
generation back to foundation dam Walve.  
This valuable Almé daughter can be found in the damline of 
more than 25 international showjumping horses, including 
the 1.60m level performers Utascha SFN, Tripple X III and 
Coltaire, who all participated in the European Championships 
in Madrid in 2011, as well as the Olympic horse Don Porfirio 
(s. Indoctro). This striking three-year-old gelding has a great 
future ahead.

born 2019
sex Gelding
color Bay
size M
studbook Zangersheide

S  = < 1.65 m., M = 1.65 - 1.70 m., L  = > 1.70 m
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TEXAS VD BISSCHOP

In de pedigree van deze bloedmooie hengst Texas vd 
 Bisschop is de sterk verervende Chacfly PS, die op 
 inter nationaal 1.45m-niveau presteert, gekoppeld aan de 
voor aan staande Van ’t Roosakker-stam. Zijn moeder Oxana 
vd Bisschop presteert op achtjarige leeftijd al verdienstelijk 
op 1.45m-niveau met Niklaus Rutschi en ook grootmoeder 
Josephine vd Bisschop klasseerde zich op dit niveau. Laatst-
genoemde leverde onder meer de 1.40/1.45m-geklasseerde 
Nixon vd Bisschop (v.Castelino van de Helle), Oline vd 
Bisschop (v.Hunter’s Scendro) en de BWP-gekeurde Desert 
Encouter OL (v.Hunter’s Scendro). Grootmoeder Josephine is 
bovendien zelf een halfzus van de 1.50/1.60m-springpaarden 
Isaac vd Bisschop (v.Calvaro Z), Jackson vd Bisschop (v.Flipper 
d’Elle), Luigi vd Bisschop (v.Bamako de Muze) en Melvin vd 
Bisschop (v.Elvis ter Putte). Texas vd Bisschop blinkt uit met 
zijn vermogen en uitstekende techniek, en toont alle potentie 
om uit te groeien tot Grand Prix-paard.

 4. Texas vd Bisschop

TEXAS VD BISSCHOP

In the pedigree of this stunning stallion Texas vd Bisschop we 
find the well-producing stallion Chacfly PS, who performs 
at international 1.45m level, linked to the prominent Van ‘t 
Roosakker family. His dam Oxana vd Bisschop has already 
been achieving good results at 1.45m level at the age of eight 
with Niklaus Rutschi and granddam Josephine vd Bisschop 
has also been performing at this level. The latter produced, 
among others, the 1.40/1.45m level jumping horses Nixon 
vd Bisschop (s.Castelino van de Helle), Oline vd Bisschop 
(s.Hunter’s Scendro) and the BWP approved Desert Encouter 
OL (s.Hunter’s Scendro). Granddam Josephine is a half-sister 
of the 1.50/1.60m showjumpers Isaac vd Bisschop (s.Calvaro 
Z), Jackson vd Bisschop (s.Flipper d’Elle), Luigi vd Bisschop 
(s.Bamako de Muze) and Melvin vd Bisschop (s.Elvis ter Putte). 
This promising Texas vd Bisschop excels with his scope and 
jumping technique, and shows all the potential to become a 
Grand Prix horse.

born 2019
sex Stallion
color Bay
size M
studbook BWP

AES APPROVED

S  = < 1.65 m., M = 1.65 - 1.70 m., L  = > 1.70 m
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UKATO
BUMANDA

ILLUSION CL

QUAPRICE Z

CAPITOL II
CARAMBA

SARJOLIJN
AREZZO VDL

LUMANDA

NELLANDRA
BALTIC VDL

HIMALAYA CL

VERGIL
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OZUMA CLK

Deze aansprekende en werkwillige Ozuma CLK komt uit 
de eerste jaargang van de Arezzo VDL-zoon Illusion CL, die 
zich vorig jaar al op internationaal 1.50m-niveau klasseerde 
onder Megane Moissonnier. Hij leverde slechts een handjevol 
nakomelingen en deze elegante Ozuma CLK voert van 
moederszijde de waardevolle genen van de Grand Prix-sport 
en fokhengst Baltic VDL, die naam maakt met uitschieters op 
het hoogste niveau zoals Faltic HB en Leone Jei. 

De oudste nakomeling van moeder Himalaya CL is de reeds 
op internationaal 1.30m-niveau presterende, zevenjarige Kick 
Star CL (v.Global Express), die zich onder verschillende ruiters 
al vooraan in 1*-Grand Prixs plaatste. Grootmoeder Caramba 
is een halfzus van de internationale 1.40/1.45m-hengst 
Lautrec (v.Lansing) en vertegenwoordigt de bewezen 
Holsteiner stam 5819, bekend van succesvolle hengsten als 
Chacfly PS, Landioso en Bessemeinds Casino.

 5. Ozuma CLK

OZUMA CLK

This pretty Ozuma CLK has a perfect temperament and 
comes from the first crop of the Arezzo VDL son Illusion 
CL, who has already been competing at international 1.50m 
level under Megane Moissonnier last year. This stallion has 
produced only a handful of offspring and the elegant Ozuma 
CLK carries on the dam’s side the valuable genes of the Grand 
Prix sport and breeding stallion Baltic VDL, who is making 
great progress in breeding as sire of top level performers such 
as Faltic HB and Leone Jei.  
The oldest offspring of dam Himalaya CL is the seven-year-
old Kick Star CL (s.Global Express). This horse is competing 
at international 1.30m level already and has been placed 
in several 1* Grand Prixs so far. Granddam Caramba is a 
half-sister of the international 1.40/1.45m level competing 
stallion Lautrec (s.Lansing) and represents the proven Holstein 
damline 5819, reknown for successful stallions such as Chacfly 
PS, Landioso and Bessemeinds Casino.

born 2019
sex Stallion
color Dark Chestnut
size S
studbook KWPN

S  = < 1.65 m., M = 1.65 - 1.70 m., L  = > 1.70 m
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ODORIJKE GR
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INDOCTRO
UNBELIEVABLE G

FIONA M
DOUGLAS

IDUNA VI H

UTAREUSA
ETOULON VDL

KADORIJKE GR

NONCHALANCE G
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ODORIJKE GR

De over veel vermogen beschikkende hengst Impressive VDL 
doet in de sport zijn naam eer aan en wordt momenteel in 
het 1.40m uitgebracht. Dat deze Douglas-zoon veel kwaliteit 
doorgeeft aan zijn nakomelingen, bewijst deze bloedmooie 
Odorijke GR die telkens met veel afdruk, techniek en 
vermogen springt. Daarbij valt ook het goede karakter van 
deze vierjarige merrie positief op. Haar moeder Kadorijke GR 
is een halfzus van het nationale 1.45m-springpaard Flashy GR 
(v.Campbell VDL) van Fabrizio Mazzola en de internationaal 
1.40m-geklasseerde Diamont GR (v.Douglas). Uit deze directe 
moederlijn komt bovendien ook het 1.45m-springpaard 
Fabian HBC (v.Cantos) van Beatrice Calvi. Daarnaast 
is de bloedsopbouw van Odorijke GR heel interessant, 
met aan moederszijde achtereenvolgens de waardevolle 
internationale sport- en fokhengsten Etoulon VDL, Indoctro, 
Ahorn en Libero H. Daarmee heeft ze alles in zich om uit te 
groeien tot een succesvol springpaard.

 6. Odorijke GR

ODORIJKE GR

The scopey stallion Impressive VDL totally lives up to his 
name and is currently competing at 1.40m level. This Douglas 
son passes on a lot of quality and power to his offspring and 
that is also underlined by this stunning mare Odorijke GR, 
who has outstanding take-off, technique and scope. Besides 
that, this four-year-old mare has an excellent attitude. 
Her dam Kadorijke GR is a half-sister of the national 1.45m 
showjumping horse Flashy GR (s.Campbell VDL) ridden by 
Fabrizio Mazzola as well as the international 1.40m level 
competing Diamont GR (s.Douglas). From this direct damline 
also originates the 1.45m showjumping horse Fabian HBC 
(s.Cantos) ridden by Beatrice Calvi. In addition, Odorijke GR 
has good origins with the valuable international sport and 
breeding stallions Etoulon VDL, Indoctro, Ahorn and Libero H 
on her dam’s side. This ensures that she has everything it takes 
to develop into a successful showjumper.

born 2019
sex Mare
color Bay
size S
studbook KWPN

S  = < 1.65 m., M = 1.65 - 1.70 m., L  = > 1.70 m
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TAMINO VAN DE CONINCKSHOEVE

Onder Cara Bianca Frew klasseerde Imperio vd Conincks-
hoeve (v.Erco van ’t Roosakker) zich op internationaal 
1.55m-niveau en deze met veel vermogen springende Tamino 
komt uit dezelfde moeder. Hun moeder Axel leverde daar-
naast ook al de 1.45m-geklasseerde Luxor (v.Elvis ter Putte) 
van Demi van Grunsven en de nationale 1.40m-paarden Gucci 
(v.Vigo d’Arsouilles) en Nell van de Coninckshoeve (v.Vigo 
d’Arsouilles), waardoor deze grote en beloftevolle Tamino van 
de Coninckshoeve van goede afkomst is. Voor het vaderschap 
tekent de waardevolle vererver Malito de Rêve, die uit een 
beperkt aantal dekkingen onder meer het topspringpaard 
Gancia de Muze leverde en de genen van de legendarische 
Cumano inbrengt. Grootmoeder O-Linde vd Molenstukken 
is in de tweede generatie tevens terug te vinden achter het 
1.50m-paard Candle Light vd Warande (v.Parco) van Nicole 
Simpson en uit deze directe lijn komt ook het 1.45m-paard 
Wedding Crasher (v.Comme d’Api vd Hacienda Z).

 7. Tamino van de 
Coninckshoeve

TAMINO VAN DE CONINCKSHOEVE

Under Cara Bianca Frew, the Erco van ‘t Roosakker offspring 
Imperio vd Coninckshoeve is competing at international 1.55m 
level and this powerful jumping Tamino comes from the same 
dam. Their dam Axel has also foaled the 1.45m level showjum-
per Luxor (s.Elvis ter Putte) of Demi van Grunsven as well as 
the national 1.40m showjumpers Gucci (s.Vigo  d'Arsouilles) 
and Nell van de Coninckshoeve (s.Vigo d'Arsouilles). This 
ensures that this well-developed and promising Tamino van 
de Coninckshoeve has good origins. He is sired by the valuable 
breeding stallion Malito de Rêve, who has produced the top 
level performer Gancia de Muze out of a limited number of 
coverings and brings in the genes of the legendary Cumano. 
Granddam O-Linde vd Molenstukken can also be found in the 
second generation behind the international 1.50m level show-
jumper Candle Light vd Warande (s.Parco) of Nicole Simpson. 
From this direct line also descends the 1.45m showjumper 
Wedding Crasher (s.Comme d’Api vd Hacienda Z).

born 2019
sex Stallion
color Darkbay
size M
studbook BWP

S  = < 1.65 m., M = 1.65 - 1.70 m., L  = > 1.70 m
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TAIMES VAN STB – DDB

Dit spraakmakende springtalent is van moederszijde verwant 
aan een heel stel internationale springpaarden en is een grote 
belofte voor de toekomst. Zijn vader Mosito van het Hellehof 
nam dit jaar deel aan de WEG in Herning onder Bernardo 
Alves en is een opvallende vererver. Moeder Joke F leverde al 
het achtjarige 1.45m-springpaard Olympic Music (v.Nabab de 
Rêve) van Massimo Pacciani en is zelf een halfzus van onder 
andere het bekende 1.60m-springpaard Funky Music (v.Vigo 
d’Arsouilles) van Ann Carton-Grootjans.  

Grootmoeder Lhasa bracht daarnaast ook de op het hoogste 
niveau geklasseerde Quarts-Musik (v.Heartbreaker) van Gilles 
Bertran de Balanda en Krapuul F (v.Diamant de Semilly) van 
Thibault Philippaerts. In de tweede generatie duikt Lhasa 
op achter internationale 1.50/1.60m-paarden als Menzo de 
Toxandria, E-Muze YEK, Fortis Fortuna, Bretling du Paradis Z, 
El Torreo de Muze en Next Funky de Muze. 

 8. Taimes van STB – DDB

TAIMES VAN STB – DDB

This promising future talent is related on his dam’s side to a 
numerous international showjumping horses and is heading 
towards a great future. His sire Mosito van het Hellehof took 
part in the WEG in Herning this year under Bernardo Alves 
and is a remarkable breeding stallion. Dam Joke F has already 
foaled the eight-year-old 1.45m showjumping horse Olympic 
Music (s.Nabab de Rêve) of Massimo Pacciani and she is a half-
sister of, among others, the successful 1.60m level showjumper 
Funky Music (s.Vigo d’Arsouilles) of Ann Carton -Grootjans. 

Granddam Lhasa has also produced the highest level 
performers Quarts-Musik (s.Heartbreaker) ridden by Gilles 
Bertran de Balanda and Krapuul F (s.Diamant de Semilly) 
ridden by Thibault Philippaerts. Besides that, she is listed as 
the granddam of international 1.50/1.60m jumping horses such 
as Menzo de Toxandria, E-Muze YEK, Fortis Fortuna, Bretling 
du Paradis Z, El Torreo de Muze and Next Funky de Muze.

born 2019
sex Gelding
color Gris Ordinaire
size M
studbook BWP

S  = < 1.65 m., M = 1.65 - 1.70 m., L  = > 1.70 m
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TWINKEL VAN DE VLASBLOEMHOEVE

In de pedigree van deze kwaliteitsvolle, lichtvoetige Twinkel 
van de Vlasbloemhoeve is de sterk verervende Nixon van 
’t Meulenhof, die met prestaties op 1.55m-niveau in de 
voetsporen treedt van zijn fameuze halfbroer Emerald van ’t 
Ruytershof, gekoppeld aan een halfzus van het 1.60m-paard 
Kilano van de Vlasbloemhoeve. Deze zoon van Echo van ’t 
Spieveld is onder Massimo Grossato op het hoogste niveau 
geklasseerd. Grootmoeder Hilana van de Vlasbloemhoeve 
leverde daarnaast ook het 1.45m-paard Nikita van de 
Vlasbloemhoeve (v.Hasall van de Mispelaere). Uit deze 
directe moederlijn komen bovendien 1.55/1.60m-paarden als 
Dirk Demeersman’s Tiquila (v.Major de la Cour), Everything 
(v.Toulon) evenals de 1.45m-geklasseerde Othello van de 
Vlasbloemhoeve (v.Kafka vd Heffinck). Meer springtalent 
wordt ingebracht door Grand Prix van Calgary-winnaar 
Cabrio van de Heffinck. Deze bloedgemaakte eyecatcher valt 
op met haar souplesse en potentie. 

 9. Twinkel van de 
Vlasbloemhoeve

TWINKEL VAN DE VLASBLOEMHOEVE

In the pedigree of this high-quality and light-footed Twinkel 
van de Vlasbloemhoeve we find the valuable breeding stallion 
Nixon van ‘t Meulenhof, who is -with his performances 
at 1.55m level- following the footsteps of his famous half-
brother Emerald van ‘t Ruytershof, paired to a half-sister of 
the 1.60m level showjumper Kilano van de Vlasbloemhoeve. 
This son of Echo van ‘t Spieveld is competing at the highest 
level under Massimo Grossato. Granddam Hilana van de 
Vlasbloemhoeve also foaled the 1.45m jumping horse Nikita 
van de Vlasbloemhoeve (s.Hasall van de Mispelaere). This 
direct damline also produced 1.55/1.60m level horses such as 
Dirk Demeersman’s Tiquila (s.Major de la Cour), Everything 
(s.Toulon) as well as the 1.45m level competing Othello van de 
Vlasbloemhoeve (s.Kafka vd Heffinck). More valuable genes 
are added by the Calgary Grand Prix winner Cabrio van de 
Heffinck in the second generation. This mare combines great 
looks with elasticity and potency.

born 2019
sex Mare
color Bay
size M
studbook BWP

S  = < 1.65 m., M = 1.65 - 1.70 m., L  = > 1.70 m
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TWILIGHT VD BISSCHOP

Uit de tweede jaargang van de inmiddels onder Lillie Keenan 
op 1.45m-niveau succesvolle Opium JW van de Moerhoeve 
komt deze sympathieke en lichtvoetige merrie Twilight 
vd Bisschop. Daarmee zijn twee sterke prestatie stammen 
bijeengebracht want haar moeder Mara vd Bis schop pres-
teerde zelf op internationaal 1.45m-niveau met Christopher 
Vanderhasselt en is een volle zus van de 1.50m-springende 
Explosion vd Legita Hof Z. Haar oudste nakomeling is zeven-
jarige Plectrum vd Bisschop (v.Lector vd Bisschop), waarmee 
Sabrina van Rijswijk in 2021 deelnam aan het WK in Lanaken 
en die zijn carrière als internationaal 1.35m-paard nu voortzet 
onder Eric Jr. van der Vleuten. In de vierde generatie gaat 
deze vooraanstaande lijn terug op de befaamde stammoeder 
Fragance de Chalus, die bekend heid geniet als moeder van 
de Grand Prix-hengsten Mylord Carthago, Norton d’Eole, 
Bamako de Muze en andere 1.60m-paarden als Vodka 
Orange de Muze en Arc en Ciel de Muze. 

 10. Twilight vd Bisschop

TWILIGHT VD BISSCHOP

This friendly and light-footed mare Twilight vd Bisschop 
comes from the second crop of Opium JW van de Moerhoeve, 
who is successful at 1.45m level under Lillie Keenan. Therefore, 
two solid performance damlines are united in this pedigree. 
Her dam Mara vd Bisschop has performed at international 
1.45m level under Christopher Vanderhasselt and is a full 
sister of the 1.50m jumping horse Explosion vd Legita Hof Z. 
The oldest offspring of Mara vd Bisschop is the seven-year-
old Plectrum vd Bisschop, with whom Sabrina van Rijswijk 
participated in the 2021 World Championships for young 
horses and now continues his career as an international 1.35m 
horse under Eric Jr. van der Vleuten. In the fourth generation, 
this first-class line leads back to the foundation dam Fragance 
de Chalus, who is reknown for producing the Grand Prix 
stallions Mylord Carthago, Norton d’Eole, Bamako de Muze 
and other 1.60m horses such as Vodka Orange de Muze and 
Arc en Ciel de Muze.

born 2019
sex Mare
color Dark Bay
size S
studbook BWP

S  = < 1.65 m., M = 1.65 - 1.70 m., L  = > 1.70 m
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TIGRIS DI JONELLA

Deze opvallend getekende Tigris di Jonella is een halfbroer 
van de Zangersheide hengst Rafaël di Jonella (v.Toulon). De 
oudste nakomeling van moeder Iris van de Elshoeve, Perth 
van de Elshoeve (v.Fantomas de Muze), is al een winnaar op 
1.30m-niveau gebleken. In de tweede generatie treffen we 
Quarel van de Elshoeve, die opduikt als grootmoeder achter 
Angelie von Essen’s 1.60m-paard Deesse v/d Donkhoeve 
(v.Cento) en de 1.45m-geklasseerde Havannah du Chablis 
(v.Lord Z) en On Time van de Elshoeve (v.Thunder vd 
Zuuthoeve). Deze bewezen lijn vervolgt met Corry, die aan 
de basis staat van 1.50/1.60m-paarden als Primo de Revel 
(v.Quinault), Gipsy Boy (v.Nonstop) en Thesaura van het 
Lindehof (v.Darco). Grand Prix-hengst Untouchable bewijst 
met nakomelingen als Big Brother, Corana’s M&M, Bon Ami 
en Untouched een eersteklas Grand Prix-paardenleverancier 
te zijn. Deze vermogende Tigris di Jonella springt met afdruk 
en vermogen, en is fijn te rijden.  

 11. Tigris di Jonella

TIGRIS DI JONELLA

This remarkable chestnut Tigris di Jonella is a half-brother of 
the Zangersheide approved stallion Rafaël di Jonella (s.Toulon). 
The oldest offspring of dam Iris van de Elshoeve, Perth van 
de Elshoeve (s.Fantomas de Muze), has already proven to 
be a winner at 1.30m level. In the second generation we find 
Quarel van de Elshoeve, who is also listed as the granddam 
of Angelie von Essen’s 1.60m level performer Deesse v/d 
Donkhoeve (s.Cento) and the 1.45m level horses Havannah du 
Chablis and On Time van de Elshoeve. This proven damline 
continues with the mare Corry, who can be found in the 
damline of 1.50/1.60m level jumping horses like Primo de Revel 
(s.Quinault), Gipsy Boy (s.Nonstop) and Thesaura van het 
Lindehof (s.Darco). Grand Prix stallion Untouchable proves 
to be a first-class progenitor of top level horses with offspring 
such as Big Brother, Corana’s M&M, Bon Ami and Untouched. 
Tigris di Jonella jumps with great take-off and power, and has 
very good rideability. 

born 2019
sex Gelding
color Chestnut
size L
studbook BWP

S  = < 1.65 m., M = 1.65 - 1.70 m., L  = > 1.70 m
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NEXT GENERATION

Moeder Osaka klasseerde zich met Annelies Vorsselmans 
op internationaal 1.45/1.50m-niveau en behaalde met zowel 
deze amazone als Suus Kuyten internationale overwinningen. 
Met deze Next Generation levert ze een heel compleet 
springpaard. Hij heeft de ‘beauty and the brains’, heeft al de 
nodige concourservaring op 1.10m-niveau opgedaan en lijkt 
een grote toekomst tegemoet te gaan. Voor het vaderschap 
van deze opvallend springende vierjarige ruin tekent de 
1.60m-geklasseerde Cabachon, die onder meer de Grand Prix 
van Ciekocinko op zijn naam heeft gezet met Philip Rüping. 
Uit zijn eerste dekperiode komen al heel wat internationale 
springpaarden, waaronder nakomelingen als H&M Crusader 
Ice en Triton Hastak op 1.55/1.60m-niveau. In de tweede 
generatie voegt de goed verervende Holsteiner hengst 
Clooney zijn prestatiegenen toe aan deze Oostenrijkse 
moederlijn. Hij werd bekend onder de naam Eurocommerce 
Washington en leverde meerdere Grand Prix-paarden.

 12. Next Generation

NEXT GENERATION

Dam Osaka has competed at international 1.45/1.50m level 
with Annelies Vorsselmans and achieved international 
victories with both this rider and Suus Kuyten. With this 
Next Generation, Osaka has foaled a very complete jumping 
horse. He has the ‘beauty and the brains’, has already 
gained experience at the shows at 1.10m level and seems 
to have a great future ahead. The sire of this talented 
four-year-old gelding is the international 1.60m level sport 
stallion Cabachon, who achieved great results such as 
winning the Grand Prix of Ciekocinko with Philip Rüping. 
Out of his first breeding years he has produced a number 
of international showjumping horses, including offspring 
such as H&M Crusader Ice and Triton Hastak at 1.55/1.60m 
level. In the second generation, the well-producing Holstein 
stallion Clooney a.k.a. Eurocommerce Washington adds his 
performance genes to this Austrian damline. He has produced 
several Grand Prix jumping horses.

born 2018
sex Gelding
color Bay
size M
studbook KWPN

S  = < 1.65 m., M = 1.65 - 1.70 m., L  = > 1.70 m
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NARCOS JS

Eén van de favorieten uit deze collectie is de zeer 
aansprekende Narcos JS. Deze vierjarige ruin is een 
bloedgemaakte nakomeling van topvererver Diamant de 
Semilly, die grote naam heeft gemaakt in de fokkerij als vader 
van uitzonderlijke hengsten als Emerald van ’t Ruytershof, 
Quickly de Kreisker, Don VHP Z en Dominator Z. Ook van 
moederszijde krijgt dit toptalent goede springgenen mee. 
Hij vertegenwoordigt namelijk de bewezen Holsteiner 
stam 104A en zijn moeder Aurica is een halfzus van de 
1.40/1.45m-paarden Quatja (v.Quiwi Dream) en Capo Classic 
(v.Capo). Grootmoeder Katja III is op haar beurt een halfzus 
van het verdienstelijk presterende 1.60m-paard Cassius 
56 (v.Canturo) van Luciana Diniz en Andreas Knippling, en 
de 1.50m-geklasseerde Cunningham (v.Corrado I). Deze 
moederlijn vervolgt met een halfzus van Ludger Beerbaum’s 
voormalige Grand Prix-troef Athletico (v.Athlet Z) en ook het 
1.60m-paard Viggo (v.Quick Star) komt uit deze directe lijn.

 13. Narcos JS

NARCOS JS

One of the favorites of this collection is this lovely Narcos 
JS. This four-year-old gelding is a sharp-witted offspring 
of top progenitor Diamant de Semilly, who stands out as 
a progenitor with offspring like the exceptional stallions 
Emerald van ‘t Ruytershof, Quickly de Kreisker, Don VHP Z 
and Dominator Z. This top talent also carries good genes on 
the dam’s side. He represents the proven Holstein damline 
104A and his dam Aurica is a half-sister of the 1.40/1.45mlevel 
jumping horses Quatja (s.Quiwi Dream) and Capo Classic 
(s.Capo).  
Granddam Katja III is in turn a half-sister of the well-
performing 1.60m showjumper Cassius 56 (s.Canturo) of 
Luciana Diniz and Andreas Knippling, and the 1.50m level 
competing Cunningham (s.Corrado I). This damline continues 
with a half-sister of Ludger Beerbaum’s former Grand Prix 
mount Athletico (s.Athlet Z), and from this direct family also 
descends the 1.60m level showjumper Viggo (s.Quick Star).

born 2018
sex Gelding
color Bay
size M
studbook KWPN

S  = < 1.65 m., M = 1.65 - 1.70 m., L  = > 1.70 m
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CAFÉ AU LAIT

Deze valkkleurige blikvanger combineert onbegrensd 
vermogen met een zeer fijn karakter. Deze goed 
ontwikkelde Café Au Lait heeft zijn bijzondere looks en 
kleur meegekregen van zijn vader Tullabeg Fusion. Deze 
oudste nakomelingen van deze Iers gefokte en gekeurde 
hengst vallen positief op in de internationale spring- en 
eventingsport. Zo nam zijn valkkleurige zoon Tullabeg 
Flamenco vorig jaar deel aan de Olympische Spelen als 
eventer onder Sam Watson. Ook moedersvader Garrison 
Royal is een Ierse hengst met nakomelingen in beide 
disciplines en hij leverde met Woodcourt Garrison eveneens 
een Olympisch eventingpaard. In de derde generatie voegt de 
volbloed Cult Hero xx zijn waardevolle genen toe, opnieuw 
een hengst waarvan een opvallend percentage nakomelingen 
uitblinkt in de internationale eventingsport. Deze vierjarige 
ruin heeft de looks, een ideaal temperament en hij beschikt 
over veel aanleg als springpaard.

 14. Café au Lait

CAFÉ AU LAIT

This dun colored eye-catcher combines unlimited scope with a 
very fine character. This well-developed Café Au Lait inherited 
his special looks and color from his sire Tullabeg Fusion. 
The oldest offspring of this Irish bred and approved stallion 
stand out in the international showjumping and eventing 
classes. For example, his dun colored son Tullabeg Flamenco 
participated in the Olympic Games last year as an eventer 
under Sam Watson. Dam’s sire Garrison Royal is also an Irish 
stallion with offspring in both disciplines and he produced 
an Olympic eventing horse -Woodcourt Garrison- too. In the 
third generation, the thoroughbred Cult Hero xx adds his 
valuable genes to this pedigree. This is another stallion with 
a remarkable percentage of offspring that is performing well 
in international eventing. This four-year-old gelding has the 
looks, a perfect temperament and stands out with his ability 
as a showjumper.

born 2018
sex Gelding
color Dun
size L
studbook Irish Horse Register

S  = < 1.65 m., M = 1.65 - 1.70 m., L  = > 1.70 m
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Dam Strella van den Bakker (2018) 

Granddam Jenna van ’t Meulenhof (2009) 
dam of: 
Quinsialyn d’Asbo (s.Iron Man van de Padenborre) 1.30m 
Queen of Hearts Dwerse Hagen (s.Iron Man van de 
Padenborre) 1.30m 
Naomi AP (s.Zazu) 1.30m 
 
Great-granddam Carthina Z (2000) 
ISJ 1.45m 
dam of: 
Emerald van ’t Ruytershof (s.Diamant de Semilly) ISJ 1.60m – 
Harrie Smolders (OG 2016) 
Ilusionata van ‘t Meulenhof (s.Lord Z) ISJ 1.65m – Niels 
Bruynseels  
Diamanthina van ’t Ruytershof (s.Diamant de Semilly) ISJ 
1.60m – Constant van Paesschen 
Nixon van ’t Meulenhof (s.Denzel van ’t Meulenhof) approved 
BWP & ISJ 1.55m – Jos Verlooy 
 L’Innocence van ’t Meulenhof (s.Diamant de Semilly) ISJ 
1.50m – Jeroen De Winter 

Fragile van ’t Meulenhof (s.Calato Z) ISJ 1.45m 
Gucci van ’t Meulenhof (s.For Pleasure) ISJ 1.40m 
granddam of: 
Le Blue Diamond van ’t Ruytershof (s.Plot Blue) approved 
BWP & ISJ 1.60m – Olivier Philippaerts Herald van ’t 
Ruytershof (s.Lord Z) ISJ 1.55m – Jos Verlooy 
Kentucky van ’t Ruytershof (s.For Pleasure) approved BWP & 
ISJ 1.55m – Ivo Biessen 
L’Esmeralda van ‘t Meulenhof (s.Nabab de Rêve) ISJ 1.50m – 
Koen Vereecke 
Deviline Z (s.Diamant de Semilly) ISJ 1.45m 
Je t’Adore van ’t Ruytershof (s.Tinka’s Boy) approved BWP & 
ISJ 1.45m 
Brillianthina van ’t Ruytershof (s.Bamako de Muze) ISJ 1.40m 
Inathina van ’t Ruytershof (s.For Pleasure) ISJ 1.40m 
O Boy van ‘t Meulenhof (s.Marius Claudius) approved Zang & 
ISJ 1.30m 

 15. Embryo
Chacco-Blue x Nadal Hero & DB

In deze pedigree is topvererver Chacco-Blue gekoppeld aan 
de vooraanstaande stam van Emerald. Grootmoeder Jenna 
van ’t Meulenhof is een volle zus van deze Olympische hengst 
en haar dochter Strella van den Bakker brengt van vaderskant 
de waardevolle genen in van de 1.60m-geklasseerde Nadal 
Hero & DB, die een halfbroer is van de Olympische hengst 
Taloubet Z. 

* Exclusief kosten draagmoeder.

Olympic top genes united! In this pedigree we find the 
outstanding progenitor Chacco-Blue paired to the leading 
damline of Emerald. Granddam Jenna van ‘t Meulenhof is a 
full sister of this Olympic stallion and her daughter Strella van 
den Bakker brings in the genes of the 1.60m level performing 
stallion Nadal Hero & DB, who is a half-brother of the 
Olympic top stallion Taloubet Z.

* Excl. costs for recipient mare.
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Dam Tracy van de Bisschop (2019) 
 
Granddam Prima Donna de Muze (2015) 
1.35m  
 
Great-granddam Uomini (2008) 
ISJ 1.45m – Geoffrey Cobbaut 
dam of: 
Obelix de Muze (s.Nabab de Rêve) 1.40m 
Endossa vd Katten Eeck Z (s.Elvis ter Putte) 1.40m 
Dudock Z (s.Darco) ISJ 1.35m 

 16. Embryo
Emerald van ’t Ruytershof x Comme d’Api vd Hacienda Z

 In de vierde generatie gaat deze vertakking van de 
vooraanstaande Van ’t Roosakker-stam terug op de 
1.60m-geklasseerde merrie Quabelle van Blythe Karolyi. Zij 
bracht onder andere het 1.50m-paard Uncle (v.Crusador) en is 
zelf een halfzus van de 1.50m-geklasseerde Ratina Kervec. Uit 
deze directe lijn komen bekende 1.60m-paarden als Ta Belle 
van Sombeke, Glock’s London en Mumbai.

* Exclusief kosten draagmoeder.

This line leads in the fourth generation back to the 1.60m 
level competing mare Quabelle of Blythe Karolyi. She has 
foaled the 1.50m jumping horse Uncle (s.Crusador) and is a 
half-sister of the 1.50m level showjumper Ratina Kervec. From 
this successful part of the leading Van ‘t Roosakker damline 
originate top class horses like Ta Belle van Sombeke, Glock’s 
London and Mumbai.

* Excl. costs for recipient mare.



X

CAMBRIDGE

EMBRYO

CONTENDER
CONTARA

CHACCO-BLUE

JALISCO B

GRANNUS
LADINA

DESIREE VII
CHAMBERTIN

GODAHRA II

DIRKA
QUIDAM DE REVEL

ELADINA PP

EVERDINA

38 SK Christmas Auction 2022 39

Dam Eladina PP (2009) 
dam of: 
Illudinus PP (s.Action-Breaker) ISJ 1.45m 
 
Granddam Ladina (1993) 
ISJ 1.50m – Wil Schellekens 
dam of: 
Padinus (s.Heartbreaker) approved KWPN & 1.35m 
Baladina PP (s.Clinton) 1.40m 
Adinus IV PP (s.Contendro I) 1.30m 
granddam of: 
Comodinus PP Z (s.Comme Il Faut) ISJ 1.35m 
Jinadina PP (s.Marius Claudius) ISJ 1.30m 
 
Great-granddam Everdina (1986) 
dam of: 
Odina (s.Burggraaf) 1.30m 
granddam of: 
Corradina PP (s.Diamant de Semilly) ISJ 1.55m – Sebastian 
Adams 
Jododinus PP (s.Etoulon VDL) ISJ 1.45m 
Attachant (s.Tenerife VDL) ISJ 1.45m 

Dadinus PP (s.For Pleasure) ISJ 1.45m  
Fadina PP (s.Vigaro) ISJ 1.45m 
Vadina (s.Odermus R) ISJ 1.45m 
Hayadina PP (s.Emerald van ‘t Ruytershof) ISJ 1.40m 
Heyodinus PP (s.Mylord Carthago) ISJ 1.40m 
Juno (s.Ukato) ISJ 1.40m 
Upadina (s.Heartbreaker) 1.40m  
Idodinus PP (s.Numero Uno) 1.40m 
Ukanera (s.Indoctro) ISJ 1.35m  
Cadinus I PP (s.Canturo) approved NRPS & 1.35m  
Adinus II PP (s.Indorado) ISJ 1.30m  
Edina PP (s.For Pleasure) ISJ 1.30m  
Ascadina PP Z (s.Asca Z) ISJ 1.30m 
Independent Girl (s.Winningmood van de Arenberg) 1.30m 
Zadina (s.Coolcorron Cool Diamond) 1.30m 

 17. Embryo
Chacco-Blue x Quidam de Revel

Dit embryo is gefokt uit de merrie Eladina PP, die een halfzus 
is van de sterk verervende hengst Padinus en zelf al een 
internationaal springpaard leverde. Grootmoeder Ladina 
heeft zichzelf volop in de internationale sport bewezen. De 
Grand Prix sport- en fokhengsten Chacco-Blue, Quidam de 
Revel en Grannus voegen hun waardevolle prestatiegenen 
toe aan deze sterke prestatiefamilie. 

* Exclusief kosten draagmoeder.

This embryo was bred out of the mare Eladina PP, who is 
a half-sister of the valuable breeding stallion Padinus and 
already foaled an international showjumper. Granddam 
Ladina has proven her qualities in the international sport. The 
Grand Prix sport and breeding stallions Chacco-Blue, Quidam 
de Revel and Grannus add their outstanding performance 
genes to this solid family. 

* Excl. costs for recipient mare.
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Dam Hagewinde van Thornesele Z (2009) 
 
Granddam Nikita van Thornesele (1990) 
dam of: 
Quinta v Thornesele Z (s.Quidam de Revel) ISJ 1.50m – Gilles 
Dunon 
Lexus v Thornzele Z (s.Landgold) ISJ 1.50m – Christian Marini  
Rebel van Thornsele (s.Guidam) ISJ 1.45m 
Centolys Z (s.Cento) approved Zang 
granddam of: 
Calvadam Z (s.Calvaro Z) ISJ 1.30m 
Opaline van Thornesele (s.Vigo d’Arsouilles) 1.30m 
 
Great-granddam S.Fastrade (1976) 
dam of: 
Mephisto (s.Lys de Darmen) ISJ 1.50m – Natale Chiaudani 
Bollvorm’s Vivaldi (s.Voltaire) ISJ 1.40m 
Edison (s.Armstrong) 1.30m 
Gaya (s.Voltaire) 1.30m 
C (s.Transvaal) 1.30m 
granddam of: 
Keep on Fighting (s.Fighting Alpha) ISJ 1.55m – Giulia Dal 

Canton Scampini 
Fellow 137 (s.For Keeps) ISJ 1.35m 
Valtaire (s.Touchdown) ISJ 1.30m 
Blue Shot Guajillo (s.Heartbreaker) ISJ 1.35m 
Thijs W (s.Ginus) 1.30m 
Uvaldi W (s.Ginus) 1.30m 

 18. Embryo
Tobago Z x Heartbreaker

LGCT Super Grand Prix-winnaar Tobago Z van Daniel 
Deusser is hier gekoppeld aan een bewezen prestatiestam. 
Moeder Hagewinde van Thornesele Z combineert net 
als grootheden als Action-Breaker en Quasimodo van de 
Molendreef de twee topverervers Heartbreaker en Lys de 
Darmen in haar pedigree. Uit deze stam komt onder meer 
ook het 1.60m-springpaard Bella Strade (v.Lord Z).  

* Exclusief kosten draagmoeder.

In this pedigree we find LGCT Super Grand Prix winner 
Tobago Z of Daniel Deusser united with a valuable Belgian 
performance family. Dam Hagewinde van Thornesele Z is the 
result of, just like for example Action Breaker and Quasimodo 
van de Molendreef, the cross Heartbreaker x Lys de Darmen. 
From this direct family also originates the 1.60m level 
showjumper Bella Strade (s.Lord Z). 

* Excl. costs for recipient mare.



X

CAMBRIDGE

EMBRYO

CONTENDER
CONTARA

CHACCO-BLUE

COUPERUS

BURGGRAAF
OASE

DESIREE VII
CHAMBERTIN

GODAHRA II

ACARLA
MR.BLUE

DEMI W

KAIRO

42 SK Christmas Auction 2022 43

Dam Demi W (2008) 
dam of: 
My Boy Bill (s.Grodino) ISJ 1.45m 
 
Granddam Oase (1996) 
 
Great-granddam Kairo (1992) 
1.30m 
dam of: 
Plenty (s.Burggraaf) ISJ 1.40m 
Cherie (s.Verdi) ISJ 1.30m 
granddam of: 
Go Eldor (s.Eldorado van de Zeshoek) ISJ 1.45m 
Haïro (s.Eldorado van de Zeshoek) ISJ 1.40m 
Update (s.Artos Z) 1.40m 

 19. Embryo 
Chacco-Blue x Mr.Blue

De zevenjarige My Boy Bill ontwikkelt zich heel positief op 
1.45m-niveau onder Julie Welles en is gefokt uit dezelfde 
moeder als dit embryo, dat zelf de legendarische verervers 
Chacco-Blue en Mr.Blue combineert. Uit deze directe 
vertakking van Holsteiner stam 6225 komen Grand Prix-
paarden als Adventure FBH (v.Clinton), Keaton (v.Eaton du 
Rezidal) en Zacharov TN (v.Clinton). 

* Exclusief kosten draagmoeder.

The seven-years-old My Boy Bill is performing well at 1.45m 
level with Julie Welles and was bred from the same dam as 
this embryo, which combines the outstanding progenitors 
Chacco-Blue and Mr.Blue itself. Grand Prix showjumpers such 
as Adventure FBH (s.Clinton), Keaton (s.Eaton du Rezidal) and 
Zacharov TN (s.Clinton) also descend from this direct part of 
Holstein damline 6225.

* Excl. costs for recipient mare.
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TERMS AND CONDITIONS OF  
SUUS KUYTEN AUCTIONS

Article 1 – Registration for and participation 
in auctions
 1. Suus Kuyten Auctions B.V. (hereinafter “SK 

Auctions”) organizes and facilitates auctions 
for jumping horses / embryos (hereinafter 
“Auction” or “Auctions”). SK Auctions is 
the trade name door the private company 
with limited liability Suus Kuyten Events B.V., 
registered at the Dutch Chamber of Com-
merce under number: 84471514. Email: info@
suuskuytenauctions.com.

 2. Auctions will take place physically at the 
location of SK Auctions in (3755 MT) Eemnes 
at the address Heidelaan 4 and on line via 
the website www.suuskuytenauctions.
com (hereinafter “the Website”). 

 3. The dates and the starting and closing time(s) 
of an Auction will be posted on the Website. 
The duration of the Auction will also be 
indicated in advance on the Website. If a bid 
is made during the last five minutes before 
the indicated closing time of the Auction, the 
closing time will (each time) be extended by 
five minutes. The final closing will then take 
place five minutes after the last bid.

 4. SK Auctions B.V. is not the owner of the 
horses / embryos, unless this is explicitly men-
tioned on the Website. SK Auctions acts as an 
auctioning service and offers a platform on 

which potential buyers or interested parties 
are offered the possibility of buying jumping 
horses / embryos from the owner directly. SK 
Auctions is not a party to the sale and pur-
chase agreement between the seller and the 
buyer, unless the Website explicitly mentions 
otherwise.

 5. Participation in the Auction for potential 
buyers is permitted only for natural persons 
and legal persons who have registered on the 
Website before the start of the Auction and 
have truthfully completed the accompanying 
questionnaire and who therefore have an 
account.

 6. For the conclusion and performance of the 
agreement, SK Auctions will request potential 
buyers or interested parties to provide their 
personal data. By registering on the Website, 
the potential buyer or interested party con-
sents to the use and storage of their personal 
data, including the provision of personal data 
to the seller in order to be able to facilitate 
the sale and purchase agreement or to 
perform the sale and purchase agreement and 
to enable other obligations resulting from 
this. The personal data of potential buyers 
or interested parties shall be processed by SK 
Auctions in conformity with the General Data 
Protection Regulation.  

 7. Participation in the Auction implies that 
the buyer agrees, expressly and without any 
reservation, with these Terms and Conditions 

of Suus Kuyten Auctions and with the charge-
ability of the auction costs at a rate of 10% 
and 21% VAT (if applicable) on the hammer 
price.

 8. The applicability of any general terms and 
conditions of the buyer is expressly rejected.

 9. The horses selected by SK Auctions to be of-
fered during the Auction can be viewed before 
the start of the Auction on the Website by 
means of videos and pictures showing the 
horses (under saddle). Written information 
will also be posted on the website about the 
most important features of the horses / em-
bryos. With regard to the horses information 
about e.g. age, sex, colour and pedigree will 
be provided. With regard to embryos infor-
mation about e.g. the pedigree and date of 
origin will be provided. 

 10. Potential buyers or interested parties are free 
to inspect and/or try out the horses under 
saddle before Auction at the location of SK 
Auctions. For this purpose an appointment 
must be made in advance by email (info@ 
suuskuytenauctions. com).

Article 2 – The offer 
Manifest mistakes or manifest errors in the offer 
of the horses / embryos, for instance as a result 
of typos or misprints, shall not bind SK Auctions 
and the owners of the horses / embryos and no 
rights can be inferred from them.

VEILINGVOORWAARDEN  
SUUS KUYTEN AUCTIONS 

Artikel 1 – Aanmelding en deelname aan 
de veiling
 1. Suus Kuyten Auctions (hierna te noemen 

“SK Auctions”) organiseert en faciliteert 
veilingen voor springpaarden en embryo’s 
(hierna te noemen “Veiling” of  “Veilin-
gen”). SK Auctions is de handelsnaam 
van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Suus Kuyten 
Events B.V., ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder het nummer: 
84471514. E-mail: info@suuskuytenauc-
tions.com 

 2. Veilingen vinden plaats op locatie van 
SK Auctions te (3755 MT) Eemnes aan 
de Heidelaan 4 en online via de website 
www.suuskuytenauctions.com (hierna 
te noemen “de Website”).

 3. Op de website worden de data en de 
start- en sluitingstijd(en) van een Veiling 
gepubliceerd. Ook de duur van de Veiling 
wordt vooraf aangegeven op de Website. 
Indien in de laatste vijf minuten voor de 
aangegeven sluitingstijd van de Veiling 
een bod wordt uitgebracht, wordt de 
sluitingstijd (steeds) met vijf minuten ver-
lengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens 
plaats vijf minuten na het laatste bod.

 4. SK Auctions is geen eigenaar van 
de paarden / embryo’s en eventuele 
draagmerries die op de Veiling worden 

aangeboden, tenzij dit uitdrukkelijk op 
de Website wordt vermeld. SK Auc-
tions treedt op als een veiling service en 
biedt een platform waarop potentiële 
kopers dan wel geïnteresseerden de 
mogelijkheid krijgen om springpaar-
den en embryo’s rechtstreeks van de 
eigena(a)r(esse) te kopen. SK Auctions 
is geen partij bij de koopovereenkomst 
tussen de verkoper en koper, tenzij op de 
Website uitdrukkelijk wordt vermeld dat 
het paard / embryo eigendom is van SK 
Auctions.

 5. De deelname aan de Veiling voor po-
tentiële kopers is enkel toegestaan voor 
natuurlijke personen en rechtspersonen 
die zich vóór aanvang van de Veiling 
hebben geregistreerd op de Website, 
het bijbehorende vragenformulier naar 
waarheid hebben ingevuld en aldus 
beschikken over een account.

 6. Voor de totstandkoming en het uitvoe-
ren van de overeenkomsten verzoekt SK 
Auctions potentiële kopers c.q. geïnte-
resseerden om persoonsgegevens. Door 
de registratie op de Website geeft de po-
tentiële koper c.q. geïnteresseerde toe-
stemming voor het gebruiken en opslaan 
van de persoonsgegevens, waaronder be-
grepen het verstrekken van persoonsge-
gevens aan de verkoper om zodoende de 
koopovereenkomst te kunnen faciliteren 
dan wel uitvoering van de koopovereen-
komst en andere hieruit voortvloeiende 

verplichtingen mogelijk te maken. De 
persoonsgegevens van potentiële kopers 
c.q. geïnteresseerden worden door SK 
Auctions verwerkt conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

 7. Deelname aan de Veiling impliceert dat 
de koper uitdrukkelijk en zonder enig 
voorbehoud akkoord gaat met deze 
veilingvoorwaarden en met de verschul-
digdheid van de veilingkosten van 10% en 
21% BTW (indien van toepassing) over de 
afslagprijs.

 8. De toepasselijkheid van eventuele alge-
mene voorwaarden van de koper worden 
nadrukkelijk van de hand gewezen.

 9. De door SK Auctions geselecteerde paar-
den die tijdens de Veiling zullen worden 
aangeboden, zijn vóór aanvang van de 
Veiling te bezichtigen op de Website 
door middel van video’s en foto’s waarop 
de paarden (onder het zadel) te zien zijn. 
Ook wordt op de Website schriftelijk in-
formatie verstrekt over de voornaamste 
kenmerken van de paarden / embryo’s. 
Bij de paarden worden o.a. leeftijd, 
geslacht, kleur en afstamming genoemd, 
bij embryo’s o.a. de afstamming en ont-
staansdatum.

 10. Het staat potentiële kopers dan wel 
geïnteresseerden vrij om de paarden 
voorafgaand aan de Veiling te be-
zichtigen en/of uit te proberen onder 
het zadel (alleen indien de leeftijd dit 
toelaat) op de locatie van SK Auctions. 

Article 3 – Bids and purchase
 1. All bids and payments are made in EURO.
 2. When placing a bid, the person in whose 

name the account was created is deemed 
to be bidding for him-/herself and he/she is 
personally liable for the obligations resulting 
from his/her bid. If the bidder declares that 
he/she is acting on behalf of a third party, 
he/she shall continue to be fully liable to SK 
Auctions in addition to such third party. 

 3. During the Auction the horses / embryos will 
be sold by bidding. 

 4. The bidding increments during the Auction 
will be taken in increments op EUR 1.000,00 
(all the amounts mentioned are exclusive of 
VAT). The auctioneer has the right to alter 
the bidding increments at his own discretion.

 5. If desired, SK Auctions can start with an 
opening bid.

 6. Once a bid for a horse / embryo has been 
made, this bid will remain valid until a possi-
bly higher bid has been accepted.

 7. If the server of the Website awards the horse 
/ embryo to the bidder, the purchase will take 
place and the bidder must pay the hammer 
price and the applicable auction costs plus 
VAT (if applicable) to SK Auctions.

 8. The amount to be paid by the buyer will be 
calculated as follows: 
Hammer price + 10% auction costs plus VAT 
(if applicable) (hereinafter “the Purchase 
Price”)

Article 4 – Payment
 1. SK Auctions shall send the buyer an invoice 

for the Purchase Price.
 2. An invoice of SK Auctions must always be 

paid, without any suspension or set-off, in the 
currency of the invoice within seven (7) days 
after the invoice date, which is a firm date 
(meaning that in the case of non-payment 
within that period the buyer will be in de-
fault), into the bank account of SK Auctions 
IBAN number NL63 ABNA 0629 0422 92 in 
the name of Suus Kuyten Horses B.V. and 
with Swift code BIC ABNANL2A 

 3. If the buyer fails to pay an invoice in time, the 
buyer shall be in default by operation of law 
and he/she shall owe interest for overdue pay-
ment of 1% per month, taking into account 
that a part of a month shall be considered as 
a full month.

 4. All the judicial and extrajudicial costs to be 
incurred by SK Auctions in order to collect 
its invoices shall be for the buyer’s account. 
Extrajudicial costs shall be charged to the 
buyer at a flat rate of 15% of the amount to 
be collected, with a minimum of EUR 350.00 
plus VAT.

Article 5 – Acceptance of the horses / 
embryos
 1. The horses / embryos are auctioned “as is, 

where is” or “in the state in which – and how 
and where – they are” at the time of Auction.

The carrying mare in which the embryo is 
located will be accepted by the buyer “as is, 
where is” or “in the state in which – and how 
and where – she is” at the time of Auction.

 2. SK Auctions does not give any guarantee with 
respect to the future sporting abilities or state 
of health of the horses. All the risks in this 
respect are the sole responsibility of the buyer.

 3. Before the Auction all horses will have been 
examined clinically and with the help of 
X-rays by a veterinarian at the instructions of 
the owners of the horses. The X-ray images 
made within that context can be viewed, 
downloaded and stored by everyone for their 
own use before the Auction on the Website. 
In addition, the horses will have been clini-
cally examined again by a veterinarian in the 
week before the Auction. The reports of the 
clinical examinations prepared within that 
scope can also be accessed by everyone and 
can be checked on and downloaded from the 
Website by everyone and also be stored for 
own use.

 4. In the case of embryos the father and the 
mother or the breeding stallion will be exam-
ined clinically and with the help of X-rays by a 
veterinarian or the mother and father or the 
breeding stallion will have a predicate from 
a well-known studbook. The examination re-
ports made within that context can be viewed, 
downloaded and stored by everyone for their 
own use before the Auction on the Website.

Hiertoe dient op voorhand een afspraak 
te worden gemaakt via e-mail (info@
suuskuytenauctions.com).

Artikel 2 – Het aanbod 
Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten 
in het aanbod van de paarden / embryo’s, 
bijvoorbeeld als gevolg van verschrijvings- 
of drukfouten, binden SK Auctions en de 
eigenaren van de paarden / embryo’s niet 
en hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend.

Artikel 3 – Biedingen en koop
 1. Biedingen en betalingen geschieden in 

EURO.
 2. Bij het uitbrengen van een bieding wordt 

degene op wiens naam het account is 
aangemaakt, geacht voor zichzelf te bie-
den en is hij/zij persoonlijk aansprakelijk 
voor de uit zijn/haar bieding voortvloei-
ende verplichtingen. Indien de bieder 
verklaart namens een derde te handelen, 
blijft hij/zij naast deze derde onverkort 
aansprakelijk jegens SK Auctions. 

 3. Tijdens de Veiling worden de paar-
den / embryo’s per opbod verkocht. 

 4. De biedstappen tijdens de Veiling wor-
den steeds genomen met EUR 1.000,00 
per stap (de genoemde bedragen zijn 
exclusief BTW). De veilingmeester is ge-
rechtigd naar eigen goeddunken, andere 
biedstappen te nemen. 

 5. Indien gewenst kan SK Auctions starten 
met een openingsbod.

 6. Indien eenmaal een bod is uitgebracht 
op een paard / embryo blijft dit bod van 
kracht totdat een eventueel hoger bod is 

geaccepteerd.
 7. Indien de bieder de afslag krijgt toege-

wezen door de server van de Website 
komt de koop tot stand en is de bieder 
gehouden om de afslagprijs en de van 
toepassing zijnde veilingkosten vermeer-
derd met BTW (indien van toepassing) te 
voldoen aan SK Auctions.

 8. Het door de koper te betalen bedrag 
wordt als volgt berekend:  
Afslagbedrag + 10% veilingkosten ver-
meerderd met BTW (indien van toepas-
sing) (hierna te noemen “de Koopsom”).

Artikel 4 – Betaling
 1. SK Auctions stuurt de koper ter zake de 

Koopsom een factuur. 
 2. Betaling van een factuur van SK Auctions 

dient steeds, zonder opschorting of 
verrekening, binnen zeven (7) dagen na 
de factuurdatum, welke termijn als fatale 
termijn geldt, te geschieden in de valuta 
waarin is gefactureerd op de bankreke-
ning van SK Auctions met IBAN-num-
mer: NL63 ABNA 0629 0422 92 ten 
name van Suus Kuyten Horses B.V. en 
Swiftcode: BIC ABNANL2A.

 3. Indien de koper in gebreke blijft met de 
tijdige betaling van een factuur, dan is de 
koper van rechtswege in verzuim en is 
hij/zij een vertragingsrente verschuldigd 
van 1% per maand, waarbij een gedeelte 
van een maand voor één hele maand 
wordt gerekend.

 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten die SK Auctions dient te maken 
ter invordering van haar facturen komen 
voor rekening van de koper. Buitenge-

rechtelijke kosten worden aan de koper 
in rekening gebracht tegen een forfaitair 
tarief van 15% van het te incasseren be-
drag met een minimum van EUR 350,00 
exclusief BTW.

Artikel 5 – Aanvaarding van de paarden / 
embryo’s
 1. De paarden / embryo’s worden geveild “as 

is, where is” ofwel “in de staat waarin – 
en hoe en waar – ze zich bevinden” op 
het moment van de Veiling. De draag-
merrie waarin het embryo zich bevindt 
wordt door de koper “as is, where is” 
ofwel “in de staat waarin – en hoe en 
waar – ze zich bevindt” aanvaard op het 
moment van de Veiling. 

 2. SK Auctions verstrekt geen garantie ten 
aanzien van de gezondheidstoestand van 
de paarden en de toekomstige geschikt-
heid van de paarden voor de sport. Alle 
risico’s in dit verband blijven voor reke-
ning van de koper.

 3. Voorafgaand aan de Veiling zijn de 
paarden klinisch en röntgenologisch 
gekeurd door een dierenarts in opdracht 
van de eigenaren van de paarden. De 
in dat kader gemaakte röntgenbeelden 
kunnen voorafgaand aan de Veiling op 
de Website door een ieder gedownload, 
bekeken en opgeslagen worden voor ei-
gen gebruik. Aanvullend zijn de paarden 
in de week voorafgaand aan de Veiling 
nogmaals klinisch gekeurd door een 
dierenarts. 

 4. In het geval van embryo’s zijn de vader 
en moeder c.q. de dekhengst klinisch 
en röntgenologisch gekeurd door een 

Veilingvoorwaarden / Terms & conditions
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Article 6 – Delivery and performance
 1. All the risks of the horse / embryo shall pass 

to the buyer immediately after the bid has 
been allocated.

 2. The ownership of the horse / embryo shall 
pass to the buyer as soon as the buyer has 
paid everything he/she owes to SK Auctions 
under the agreement(s) concluded within the 
scope of the Auction.

 3. After the Auction and the receipt of the 
Purchase Price (whether or not increased by 
VAT) by SK Auctions, the buyer, the seller and 
SK Auctions will agree the time and manner 
of the actual delivery of the horse / embryo. 
Unless agreed otherwise between SK Auc-
tions, the seller and the buyer, the horse will 
be picked up by the buyer at the location of 
the owner. In the event the horse is located at 
the address of SK Auctions the collection shall 
be performed by the buyer. If in that case the 
buyer wishes that the transportation of the 
horse / carrying mare (in which the embryo 
is located) is arranged by SK Auctions, SK 
Auctions shall charge the applicable transpor-
tation costs to the buyer. 

 4. The actual delivery of the horse must in any 
event take place within four (4) days after 
the buyer has paid everything he/she had to 
pay to SK Auctions under the agreement(s) 
concluded within the scope of the Auction. 
After these four (4) days, the horse shall be 
moved and transported to a stable outside 

the location of SK Auctions in which case 
the buyer will be charged with stabling and 
maintenance costs. 

 5. The actual delivery of the embryo in the 
carrying mare must in any event take place 
within four (4) days after the buyer has paid 
everything he/she had to pay to SK Auctions 
under the agreement(s) concluded within the 
scope of the Auction. Actual delivery of the 
embryo will take place at the buyer’s option:  
a) The embryo in the carrying mare is stabled 
at the buyer: The mare that carries the em-
bryo sold to the buyer is stabled at the buyer, 
but remains the property of the seller or a 
third party from whom the seller has rented 
the carrying mare, and is, after prior notice, 
returned by the buyer to the seller no later 
than 6 months after the birth of the foal, in 
good health, dewormed and vaccinated. For 
the use of  the carrying mare the buyer will 
deposit and amount of EUR 3.500,00 exclud-
ing VAT (not included in the hammer price) 
to the account of SK Auctions. This deposit is 
refunded to the buyer when the mare, within 
the stated term of 6 months after the birth 
of the foal, is returned to the seller in good 
condition. 
The seller bears full responsibility for the 
carrying mare and her unborn foal until the 
60th day of gestation or on the date of sale, 
when this exceeds the 60 days of gestation. 
The seller is no longer responsible for the 

health of the mare and her unborn foal after 
the embryo has been sold. The buyer will look 
after the mare like a ‘good family father’ until 
the carrying mare is returned to the seller in 
good condition. 
b) The embryo in the carrying mare re-
mains stabled at the rearing company: The 
mare who carries the embryo sold to the 
buyer remains in the ownership of the seller 
or a third party from whom the seller has 
rented the  carrying mare and stays stabled 
at the rearing company where the mare is 
already stabled. The costs involved and the 
costs for the care of  the foal up and until 
the transfer to the buyer after weaning, will 
be charged to the buyer. The seller bears full 
responsibility for the carrying mare and her 
unborn foal until the 60th day of gestation 
or on the date of sale, when this exceeds the 
60 days of gestation. The seller is no longer 
responsible for the health of the unborn foal 
after the embryo has been sold. 

 6. The foal born out of the sold embryo always 
bears the suffix of the seller’s stable in his or 
her name unless otherwise agreed between 
the seller and the buyer.

 7. The buyer and the seller are required to notify 
SK Auctions in writing within seven (7) days 
after the horse / embryo was actually deliv-
ered to the buyer of such delivery.

 8. If desired, the buyer must take care of 
insurance of the horse / carrying mare (in 

which the embryo is located) for risks that 
may unexpectedly arise to the horse, such as 
for, however not limited to, transport risks, 
disease, death, accident and (permanent) 
disability due to sickness, shortcomings or 
otherwise. SK Auctions shall not arrange for 
such insurance.

Article 7 – Liability
 1. SK Auctions shall not be liable for any 

damage resulting from the Auction and/or 
occasioned by or caused within the scope of 
the performance of the agreement, except in 
the case of intentional misconduct or gross 
negligence of SK Auctions.

 2. SK Auctions shall not be liable for the 
occurrence of damage due to any accident 
that happened in, on or in the vicinity of the 
sites or buildings where the horses can be 
inspected and/or tried out, except in the case 
of intentional misconduct or gross negligence 
of SK Auctions. Persons who access the sites 
and buildings of SK Auctions shall do so at 
their own risk.

 3. SK Auctions shall not be liable for damage 
caused by the provision of incorrect and/
or incomplete information, regardless of 
the nature and size of such damage and the 
provided information and regardless of the 
origin of the information, except in the case 
of intentional misconduct or gross negligence 
of SK Auctions.

 4. If SK Auctions should be liable for any dam-
age, then its liability is limited to the amount 
paid out in the specific case by the insurance 
company of SK Auctions plus the deductible 
under that insurance. 

 5. If and in so far as no payment should be 
made by the insurer of SK Auctions for any 
reason, its liability shall be limited to an 
amount not exceeding €2,500.00.

Article 8 – Compensation
A claim for damages expires in any case twelve 
(12) months after the buyer became familiar 
with the damage that has directly or indirectly 
resulted from an event or circumstance for 
which SK Auctions is or could be liable.

Article 9 – Third parties
 1. SK Auctions is free to make use of the services 

of third parties for the purpose of the agree-
ment in the way considered necessary by it 
for the performance of the agreement. 

 2. SK Auctions shall not be liable for any short-
coming and/or mistake of such third parties, 
except in the case of intentional misconduct 
or gross negligence of SK Auctions.

 3. The buyer shall indemnify SK Auctions 
against third party claims. 

Article 10 – Force majeure
 1. In the case of force majeure, SK Auctions has 

at its own discretion the right to suspend the 

fulfilment of its obligations under the agree-
ment or to terminate the agreement partially 
or entirely without judicial intervention by 
notifying the buyer hereof in writing and 
without the obligation of SK Auctions to pay 
any compensation in that case, unless this 
would be unacceptable in the circumstances 
by standards of reasonableness and fairness. 

 2. The term force majeure means, in accordance 
with Section 6:75 of the Dutch Civil Code, 
every shortcoming that cannot be attributed 
to SK Auctions, as it is not due to its fault 
and is not for its account by law, legal act or 
general practice. 

Article 11 – Applicable law and competent 
court
 1. The legal relationship between SK Auctions 

and the buyer, including any liability claims, 
shall be governed by Dutch law. 

 2. Any dispute arising from or relating to the 
legal relationship between SK Auctions and 
the buyer shall be resolved by the competent 
court in the judicial district of the District 
Court of Midden-Nederland, location Amers-
foort.

 3. These terms and conditions of Auction are 
drafted in the Dutch and in the English 
language. In the case of a dispute with regard 
to the English version of these terms and 
conditions of Auction or their translation, the 
Dutch version shall prevail.

dierenarts dan wel hebben de vader en 
moeder c.q. de dekhengst een predicaat 
van een welbekend stamboek. De in dat 
kader opgemaakte rapporten van de 
klinische keuringen zijn eveneens voor 
een ieder toegankelijk en kunnen door 
een ieder geraadpleegd en gedownload 
worden op de Website en tevens worden 
opgeslagen voor eigen gebruik.

Artikel 6 – Levering en uitvoering
 1. Alle risico’s ten aanzien van het paard / 

embryo gaan terstond na toewijzing van 
het bod over op de koper. 

 2. De eigendom van het paard / embryo 
gaat over op de koper op het moment 
dat de koper al hetgeen hij/zij verschul-
digd is aan SK Auctions op grond van 
de in het kader van de Veiling gesloten 
overeenkomst(en) heeft voldaan. 

 3. Na de Veiling en ontvangst van de Koop-
som door SK Auctions zullen de koper, 
de verkoper en SK Auctions het tijdstip 
en de wijze van de feitelijke levering 
van het paard / embryo overeenkomen. 
Tenzij anders overeengekomen tussen SK 
Auctions, de verkoper en de koper wordt 
het paard op de locatie van de eigenaar 
opgehaald door de koper. Indien het 
paard zich bevindt op het adres van SK 
Auctions zal het ophalen door de koper 
geschieden. Indien koper wenst dat in 
dat geval SK Auctions het vervoer van 
het paard / de draagmerrie (waarin het 
embryo zich bevindt) verzorgt, zal aan 
koper de daarmee gemoeide kosten in 
rekening worden gebracht.  

 4. De feitelijke levering van het paard dient 

in ieder geval binnen vier (4) dagen nadat 
de koper al hetgeen hij/zij verschuldigd is 
aan SK Auctions op grond van de in het 
kader van de Veiling gesloten overeen-
komst(en) heeft voldaan, plaats te vin-
den. Na deze vier (4) dagen zal het paard 
worden verplaatst en gestald op een 
plaats buiten de locatie van SK Auctions 
in welk geval aan de koper stallings- en 
verzorgingskosten in  rekening wordt 
gebracht. 

 5. De feitelijke levering van het embryo in 
de draagmerrie dient in ieder geval bin-
nen vier (4) dagen nadat de koper al het-
geen hij/zij verschuldigd is aan SK Aucti-
ons op grond van de in het kader van de 
Veiling gesloten overeenkomst(en) heeft 
voldaan, plaats te vinden. Levering van 
het embryo in de draagmerrie geschiedt 
naar keuze van koper als volgt:

  a) Embryo in draagmerrie wordt gestald 
bij de koper: De merrie die het aan de 
koper verkochte embryo draagt, wordt 
gestald bij de koper, maar blijft eigen-
dom van de verkoper of een derde van 
wie de verkoper de draagmerrie huurt en 
wordt, na voorafgaandelijke verwittiging, 
uiterlijk 6 maanden na de geboorte van 
het veulen door de koper teruggebracht 
naar de verkoper, in goede gezondheid, 
ontwormd en gevaccineerd. Voor het ge-
bruik van de draagmerrie is koper aan SK 
Auctions een waarborgsom verschuldigd 
van EUR 3.500,00 exclusief BTW (niet 
inbegrepen in het afslagbedrag). Deze 
waarborgsom wordt terugbetaald aan de 
koper wanneer de merrie in goede staat, 
binnen de vermelde termijn van 6 maan-

den na de geboorte van het veulen, 
wordt teruggebracht bij de verkoper. 
Tot de 60ste dag van de dracht of tot 
de datum van verkoop wanneer deze 
de 60 dagen dracht overschrijdt, draagt 
de verkoper de volledige verantwoorde-
lijkheid voor de draagmerrie en het onge-
boren veulen. De verkoper is niet meer 
verantwoordelijk voor de gezondheid van 
de merrie en het ongeboren veulen na 
de verkoop van het embryo. De koper zal 
voor de merrie als ‘goed huisvader’ zorg-
dragen totdat de merrie in goede staat 
en gezondheid is teruggebracht.

  b) Embryo in draagmerrie blijft gestald 
in de opfok: De merrie die het aan de 
koper verkochte embryo draagt, blijft in 
eigendom van de verkoper of een derde 
van wie de verkoper de merrie huurt en 
blijft gestald bij het opfokbedrijf waar 
de merrie reeds is gestald. De daarmee 
gemoeide kosten en de kosten voor het 
verzorgen van het veulen tot en met de 
afname door de koper na het afspenen, 
komen voor rekening van koper. Tot de 
datum van verkoop van het embryo, 
draagt de verkoper de volledige ver-
antwoordelijkheid voor de draagmerrie 
en het ongeboren veulen. De verkoper 
is niet meer verantwoordelijk voor de 
gezondheid van het ongeboren veulen na 
de verkoop van het embryo. 

 6. Het veulen geboren uit het verkochte 
embryo draagt in zijn of haar naam 
telkens de naam van de stal van de 
verkoper tenzij anders overeengekomen 
tussen de verkoper en de koper.

 7. De koper en verkoper zijn gehouden 

binnen zeven (7) dagen nadat het paard / 
embryo feitelijk is geleverd aan de koper, 
SK Auctions hiervan schriftelijk in kennis 
te stellen.

 8. De koper dient, indien gewenst, ter zake 
de zich mogelijk onverhoopt bij het paard 
/ de draagmerrie (waarin het embryo zich 
bevindt) voordoende risico’s zoals doch 
niet uitsluitend te noemen vervoersris-
co’s, ziekte, dood, ongeval en (blijvende) 
ongeschiktheid door ziekte, gebrek of 
anderszins, een verzekering af te sluiten. 
SK Auctions draagt hier géén zorg voor.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 
 1. SK Auctions is niet aansprakelijk voor 

enige schade voortvloeiende uit de Vei-
ling en/of veroorzaakt door of gemaakt 
in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst, behoudens opzet of 
grove schuld van SK Auctions.

 2. SK Auctions is niet aansprakelijk voor het 
ontstaan van schade door enig ongeval 
ontstaan in of in de nabijheid van de 
terreinen of gebouwen waar gelegenheid 
is tot het bezichtigen en/of uitproberen 
van de paarden,  behoudens opzet of 
grove schuld van SK Auctions. Het betre-
den van de terreinen en gebouwen van 
SK Auctions geschiedt op eigen risico.

 3. SK Auctions is niet aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt door verstrekking van 
onjuiste en/of onvolledige informatie, on-
geacht aard en omvang van die schade en 
de verstrekte informatie en ongeacht de 
herkomst van de informatie, behoudens 
opzet of grove schuld van SK Auctions.

 4. Indien SK Auctions aansprakelijk mocht 

zijn voor enigerlei schade, dan is haar 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag 
dat in het betreffende geval door de 
verzekeraar van SK Auctions wordt 
uitgekeerd, vermeerderd met het eigen 
risico onder die verzekering. 

 5. Indien en voor zover om welke reden dan 
ook geen uitkering krachtens de verze-
keraar van SK Auctions mocht plaatsvin-
den, is haar aansprakelijkheid beperkt tot 
een bedrag van maximaal € 2.500,00.

Artikel 8 – Schadevergoeding 
Een aanspraak op schadevergoeding vervalt 
in ieder geval twaalf (12 maanden) nadat 
de koper bekend wordt met de schade, 
welke direct of indirect voortvloeit uit een 
gebeurtenis of omstandigheid waarvoor SK 
Auctions aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

Artikel 9 – Derden 
 1. Ten behoeve van de overeenkomst is SK 

Auctions vrij om gebruik te maken van 
diensten van derden, zoals zij dat voor de 
uitvoering van de overeenkomst noodza-
kelijk acht. 

 2. SK Auctions is niet aansprakelijk voor 
enige tekortkoming en/of fout van deze 
derden, behoudens opzet of grove schuld 
van SK Auctions.

 3. De koper vrijwaart SK Auctions tegen 
vorderingen van derden. 

Artikel 10 – Overmacht 
 1. SK Auctions heeft in geval van over-

macht het recht om, naar eigen keuze, 
de uitvoering van haar verplichtingen 
voortvloeiende uit de overeenkomst op 

te schorten, dan wel de overeenkomst 
zonder rechterlijke tussenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door 
dit schriftelijk mee te delen aan koper en 
zulks zonder dat SK Auctions gehouden 
is tot enige schadevergoeding, tenzij 
dit in de gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn. 

 2. Onder overmacht wordt conform artikel 
6:75 van het Burgerlijk Wetboek verstaan 
iedere tekortkoming welke niet aan SK 
Auctions kan worden toegerekend, om-
dat zij niet te wijten is aan haar schuld, 
noch krachtens wet, rechtshandeling of 
de in het verkeer geldende opvattingen 
voor haar rekening komt. 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde 
rechter 
 1. Op de rechtsverhouding tussen SK 

Auctions en de koper, daaronder ook be-
grepen eventuele aansprakelijkstellingen, 
is Nederlands recht van toepassing. 

 2. Elk geschil dat voorkomt uit of verband 
houdt met de rechtsverhouding tussen 
SK Auctions en de koper zal worden 
beslecht door de bevoegde rechter in 
het arrondissement van de rechtbank 
Midden-Nederland, locatie Amersfoort, 
die bevoegd is in eerste instantie van een 
geschil kennis te nemen. 

 3. Deze veilingvoorwaarden zijn in de 
Nederlandse en Engelse taal opgesteld. 
In geval van een geschil met betrekking 
tot de Engels versie van deze veiling-
voorwaarden of de vertaling daarvan, 
prevaleert de Nederlandse versie.
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NEEMT U ALLE ZORGEN VOOR 
TRANSPORT UIT HANDEN

NIET IN DE GELEGENHEID  
OM DE VEILING BIJ TE WONEN?
Registreer online en plaats uw biedingen 
tijdens onze live veiling op 20 december
www.suuskuytenauctions.com

Telefonisch bieden is ook mogelijk (neem 
voor 20 december contact met ons op):  
+31 6 55685404 (Suus Kuyten).

NOT ABLE TO ATTEND  
THE AUCTION?
Register online and place your bids during  
our live auction on 20 December
www.suuskuytenauctions.com

Bidding by telephone is possible as well  
(please contact us before 20 December):  
+31 6 55685404 (Suus Kuyten).

Contact

Suus Kuyten Auctions
Heidelaan 4, 3755 MT Eemnes
+31 6 55 68 54 04 (Suus Kuyten)
www.suuskuytenauctions.com
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