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1M71 • 2009 • OLDENBURG
Gekeurd voor Oldenburg & Zangersheide

Chacco Me Biolley
Chacco Me Biolley, de vice-kampioen 
van de Oldenburger OS keuring in 2011, 
was zonder twijfel de meest complete 
hengst van deze hengstenkeuring. Hij 
maakte er indruk door zijn krachtige 
springvermogen met veel afdruk op de 
sprong en goede beentechniek. Ook onder 
het zadel zien we deze eigenschappen 
terug gecombineerd met een ongelooflijke 
bewegingsmechanisme gekenmerkt door 
veel elasticiteit. Zijn uitstekende karakter 
met veel charisma en zijn schitterend 
langgelijnd model maken van Chacco Me 
Biolley een modern jumping paard!

Chacco Me Biolley heeft reeds een 
uitzonderlijk palmares behaald op 
nationaal als internationaal vlak. In 2014 
was de hengst zeer succesvol in de cyclus 
bij de 5-jarigen springpaarden en werd de 
hengst 3de op de Pavo-Hengstencompetitie 
in België. Datzelfde jaar was deze hengst 
geselecteerd voor het WK Lanaken 2014 
waar hij de finale haalde. Ook internationaal 
hebben we de hengst goede prestaties 
weten leveren onder het zadel van Robbert 
Ehrens. Nu is hij te volgen onder het zadel 
van Roy Van Beek. 

De vader van Chacco Me Biolley, Chacco 
Blue, hoeft geen introductie meer. Chacco 
Blue, Paul Schockemöhles oogappel, 
was een echt springfenomeen van een 
zeldzame kwaliteit, uit een succesvolle 
moederlijn. Helaas kwam hij in 2012 veel te 
vroeg te overlijden in het midden van zijn 
internationale sportcarrière. Ook voor de 
fokkerij was dit een bijzonder verlies daar 
er geen tot zeer beperkt (duur) sperma 
beschikbaar is. De nakommelingen van 
Chacco Blue zijn atletisch en hoog in het 
type staande en beschikken ook over een 
enorme springaanleg. Chacco Blue was niet 
voor niets nummer 1 op de WBFSH ranking 
van 2017. 

Springaanleg is eveneens sterk 
verankerd in de moederlijn van Chacco 
Me Biolley. Moeder Bellisima Biolley uit 
Argentinus was zelf meermaals finaliste in 
vrijspringwedstrijden in België en is tevens 
de moeder van Indigo Blue Biolley (1.60m). 
In de moederstam vinden we ook Cassilio 
(1.60 m), Jenco DW (1.50m) Charivari Biolley 
(1.40m) en Bailamos Biolley (Grand Prix 
Dressuur)

Chacco Me Biolley zijn nakomelingen 
worden alom geprezen voor hun prachtig 
exterieur, temperament en uitzonderlijke 
gangen. 

Veranker dit uitzonderlijke bloed in Uw 
fokkerij!

DEKKING
Voorschot 500€: incl. BTW
Drachtigheidstoeslag: 600€ incl. BTW

RIETJES
500 € per rietje
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1M73 • 2013 • ZANGERSHEIDE
Gekeurd voor Zangersheide en AES

Etoile van de Neerheide Z
Etoile van de neerheide Z, de ster schittert feller dan ooit.
 
Vader emerald hoeft geen introductie. De hengst boekt ongelofelijke 
successen onder het zadel van Harrie Smolders (NED). Hij behaalde recent tal 
van overwinningen en ereplaatsen op 1m60 niveau.
 
Moeder Deja vu is zelf een veelbelovend talent van de hengst Quannan R , 
die met Marc bettinger de successen aan elkaar reeg op het hoogste niveau 
en jaarlijks een reeks grote prijzen won. Quannan R is tevens de halfbroer 
van wereldbeker finalist, reserve voor de olympische spelen van  London en 
reserve voor de wereldruiterspelen in Caen, Chill R Z. Grootmoeder Brillante 
was zelf een zeer verdienstelijk sportpaard onder Harrie Smolders, moeder 
van Fantast II (1m50) en zus van Averal die nu springt in Amerika met Clerck 
Glasgow. Averal vervoegt daar zijn halfbroer Obourg, die  veel successen 
kende met Mark Van Dijck.
 
In 2019 onder het zadel met Dieter Vermeiren lost Etoile alle verwachtingen
in en toont hij sterke, vermogende sprongen met een schitterende techniek.

DEKKING
Voorschot 500€: incl. BTW
Drachtigheidstoeslag: 600€ incl. BTW

RIETJES
500 € per rietje 5
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1M70 • 2011 • ZANGERSHEIDE
Gekeurd voor Zangersheide

Etino R Z
Etino R z is een zoon van Emerald, die ongelofelijke successen boekt onder het 
zadel van Harrie Smolders (NED). Hij behaalde recent tal van overwinningen 
en ereplaatsen op 1m60 niveau.
 
De moeder van Etino R z was zelf actief op 1m35 à 1m40 en is een merrie uit 
de legendarische vererver Guidam. De fokkerij van Guidam kenmerkt zich 
door vererving van een ruime en krachtige galop en van springkwaliteiten 
waarbij een goede reflex, souplesse en vermogen op vallen.
 
Etino R Z liet zich reeds opvallen op de internationale wedstrijden voor 6j 
paarden waarbij bovengenoemde springkwaliteiten duidelijk aanwezig 
waren.

DEKKING
Voorschot 500€: incl. BTW
Drachtigheidstoeslag: 600€ incl. BTW

RIETJES
500 € per rietje 7
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1M65 • 2015 • ZANGERSHEIDE
Gekeurd voor AES

Fortune R Z
Fortune R z is een zoon van Fantomas de muze, die gekend is als een 
enorme krachtpatser en successen boekte onder het zadel van Karolien De 
Brabander (BEL). Hij behaalde in 2018 tal van overwinningen en ereplaatsen 
op driesterrenniveau. De hengst was dan ook uitzonderlijk gefokt met 
namen zoals Sandro Boy, For Pleasure en Darco in de bloedlijn.

De moeder van Fortune R z was een dochter van Mermus R. De genetisch 
kracht van Mermus R zijn de vijf prestatiehengsten in één rij in de moederlijn.

De fokkerij van Mermus R kenmerkt zich door vererving van talent, 
zorgvuldigheid, goed bewegingen en van springkwaliteiten waarbij 
vermogen, atletisch capaciteiten en een schitterende achterbeen techniek 
op vallen.

Fortune R Z liet zich reeds opvallen op de wedstrijden in Zangerheide, 
Opglabeek, Azelhof waarbij bovengenoemde springkwaliteiten duidelijk 
aanwezig.

Enkel diepvries mogelijk 
250 € PER RIETJE EXCL. BTW
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1M69 • 1998 • BWP
Gekeurd voor AES

Vainqueur R
Als u op zoek bent naar het 
beste bloed uit de grootste 
stamboeken ter wereld, bent 
u met deze hengst op de juiste 
plaats. Vainqueur R is een 
zoon van de legendarische 
topvererver Darco (BWP). 
Deze legendarische hengst 
wordt gekruist met de al even 
legendarische vererver Cassini 
I (Holstein) en verder vinden 
we ook het bloed van  Joost 
en Abgar (KWPN) terug in de 
moederlijn. 
 
Vainqueur R presteerde zelf 
op het hoogste niveau met 
Sven Van Dijck (BK, Sires of the 
world,enz...)
 
De moederlijn van Vainqueur 
R is zeer interessant. Zij heeft 
springpaarden voortgebracht 
zoals Vici R (volle broer), die 
1m60 springt en Quannini 
I R Z en Quannini II R Z  die 
ook beide op 1m50 en 1m45 
springen. Daarnaast vinden we 
in de moederlijn ook Monolino 
(1m60), Folkert (1m45), Medoc II 
(1m60) en Cilibrie (1m55) terug.

Enkel diepvries mogelijk 
150 € PER RIETJE EXCL. BTW
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1M67 • 2000 • SBS
Gekeurd voor Zangersheide

President

Quannan R heeft een 
fantastische carrière 
gehad die begon onder 
het zadel van Sven Van 
Dijck en eindigde onder 
Marc Bettinger waarmee 
hij in de laatste 5 jaar maar 
liefst 7 grote prijzen wist te 
winnen.
Hij werd door zijn ruiter 
omschreven als respectvol 
maar met de mentaliteit 
van een “krijger”.
 
De vader van Quannan R is de legendarische vererver Kannan. De pedigree van 
Kannan is een aaneenschakeling van grootheden uit de Nederlandse fokkerij 
met Voltaire, Nimmerdor en Le Mexico. Hengsten die stuk voor stuk garant 
staan voor vererving van excellente springkwaliteiten.
Deze hengst was zelf zeer succesvol onder het zadel van Michel Hecart en stond 
daarna enige tijd op de ranglijst als beste vererver met o.a. de olympische 
kampioen Nino Des Buissonnets.
 
De moeder van Quannan R is Nina R een combinatie van A Lucky one x Lord 
Gotthard. Zij bracht eveneens de crack Chill R Z ( Chellano Z) die met Charlie 
Jane (USA) wereldbeker finalist werd, reserve voor de olympische spelen van  
London en reserve voor de wereldruiterspelen in Caen. 
 
De oudste producten van Quannan R tonen zich ook op het internationale 
circuit. Hierbij denken we aan Querly R Z (1m45), Quannini R Z (1m50) en 
Quannini II R Z (1m40)
 
Met deze zeer interessante pedigree 
verdient deze hengst het om te worden 
gebruikt in de fokkerij.

Enkel diepvries mogelijk 
250 € PER RIETJE EXCL. BTW

Clinton

Corrado I
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Ohra

Gudrun

Voltaire
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Adriana
Le Mexico

Sunia

1997 • KWPN
Gekeurd voor SBS, Zangersheide, SI

Enkel diepvries mogelijk 
250 € PER RIETJE EXCL. BTW

Quannan R
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Algemene Dekvoorwaarden:
• Sperma blijft eigendom van Yacelo Nv.

• Sperma van de hengsten, wordt als vers sperma aangeboden, tenzij anders vermeld in de cataloog en indien de hengsten niet 
op wedstrijd zijn. Indien geen vers sperma beschikbaar is, wordt in overleg diepvriessperma verstuurd (indien voorradig).

• Het vers sperma dient op voorhand besteld te worden, ten laatste vóór 9 uur van de leveringsdag.

• Enkel zondag worden er geen leveringen gepland.

• Het sperma kan ter plaatse afgehaald worden of het kan geleverd worden per koerier na bestelling. (verzendkosten zijn te 
laste van de fokker)

• Alle gebruikte en eventueel ongebruikte rietjes dienen asap terug te worden bezorgd aan Yacelo Nv  door middel van 
bijgesloten omslag.

• Het bedrag van het dekgeld moet als volgt vereffend worden:

 - aankoop/voorschot wordt betaald voor de levering van het sperma.
 - de drachtigheidstoeslag is verschuldigd indien de merrie dragend is op 90 dagen na de laatste inseminatie.

• Een kopij van het origineel stamboekbewijs met chipnummer en de eigenaarsgegevens worden bij de eerste bestelling 
meegebracht of doorgestuurd per e-mail (fokkerij@regenwortelhoeve.be )

• Per merrie wordt voor maximaal drie hengstigheden sperma geleverd. Als de merrie na drie hengstigheden nog niet drachtig 
blijkt te zijn, dient opnieuw een voorschot betaald te worden.

• Yacelo NV kan op geen enkel moment aansprakelijk voor schade, ziekte en/of letsel van paard, mens of andere

• Bij enige betwisting is enkel de rechtbank van Antwerpen-België bevoegd.

• Voor verkoop van diepvriesrietjes, het spoelen van embryo’s en ICSI verwijzen wij naar onze specifieke voorwaarden en 
vragen wij contact met ons op te nemen of kan U de website consulteren op www.regenwortelhoeve.be

Voor bijkomende informatie kan U ons vrijblijvend contacteren!

EMBRYO FOR SALE, 
THE NEXT STEP !

Te koop: exclusieve embryo’s 
en veulens afkomstig van 
exceptionele bloedlijnen.

Embryoforsale is een 
platform waar we fokkers, 
ruiters, handelaars 
en hobbyisten samen 
brengen. Een platform 
waar ingevroren embryo’s, 
embryo’s en veulens tot 
1 jaar aangeboden en 
verkocht worden in een 
gemoedelijke sfeer. 

Koop je volgende 
superster nog voordat 
hij/zij geboren is!

EXCEPTIONAL 
DAMLINES AND 

EXCLUSIVE  
SIRES

As Cold as Ice Z, Fein 
Cera, Carthago Z, 
 Kannan, Cassini I, 
Chatman, Ragram, 
Cornet Obolensky, 
Gamko-S, Tiquila, 

Fantast - Big Star, ...

Sired by: 
Quidam de Revel, 

Carthago Z,  
For Pleasure, Berlin, 

Heartbreaker, 
Tangelo, Aganix, 

Cicero, ...

CONTACT
WWW.EMBRYOFORSALE.BE
INFO@EMBRYOFORSALE.BE



Sportstal Fokkerij
Langenberg 41 
2323 Wortel 
België 

+32 (0) 475 44 42 47

sport@regenwortelhoeve.be

Bergenvenstraat 40 
2910 Essen 
België

+32 (0) 495 23 42 48

fokkerij@regenwortelhoeve.be

WWW.REGENWORTELHOEVE.BE
ftiy


