
ATZE  
(Alias naam : Fuerst-Augustinus) 

AES Approved,  

KWPN Gelders Paard erkend 
 

Atze is 12 jaar, vos,  1.67 m en vrij van Koss en Alexandro-P bloed.  

Alle informatie over de hengst Atze is te vinden op www.fuerst-augustinus.nl  
 

                                               
 

                             (Yvonne Schnieder)                                                   Atze in volledig zweefmoment 
 

Atze wordt in de sport uitgebracht door Anouk Noordman. 

In de Grand Prix Dressuur wordt doorgebouwd PR 70.707  

                        
 

                                 (Foto : Rianne Schaper) 

 

 

Atze, in weer en 

wind 

Met de oortjes 

erop 

Dat heet 

karakter 

http://www.fuerst-augustinus.nl/


AFSTAMMING 
(foto’s ouders en grootouders Atze op www.fuerst-augustinus.nl ) 

 

Zijn vader is de hengst Astor (S. Domburg x Vasco x Gondelier x Uron) die gefokt 

is uit de moederlijn van Special D. Zijn grootvader S.Domburg is een Wolfgang x 

Waldo x Grandseigneur die gefokt is uit een moederlijn met veel nafok in de 

sport. S.Domburg is voor de huntersport verkocht naar de VS.  
 

Zijn moeder is de ster merrie Beauvilina (Sander x Cinovo x Indiaan) die gefokt is 

uit een kleindochter van de volle zus van de hengst Marconi. Het is een 

predicaatrijke merrielijn. Het Marconi bloed tref je in allerlei vormen achter 

dressuurpaarden aan. 

Zijn halfbroer Jason is wereldkampioen 2-span : Nice to know - www.fuerst-augustinus.nl 

Zijn halfzus en oom ook beiden in de mensport : Fam Atze in Mensport - www.fuerst-

augustinus.nl 
 

Met Atze komt het Waldo -, Uron -, Darwin -, Gondelier -, Odin van Wittenstein -, Helmar 
-, Olaf van Wittenstein – en Victor bloed, en de Special D-, Corry – , Udalburga – en Lady 
Reveil merrielijn beschikbaar voor de fokkerij van het Gelderse Paard. Bloedlijnen die 
hebben bijgedragen aan het kunnen inzetten van Gelderse Paarden onder het zadel en 
voor de aangespannen sport. 
 

 

        
(Foto : LvWS) 

Atze heeft zijn beweging niet van vreemden. In de merrielijn van S.Domburg, 

Astor en zijn moeder Beauvilina is beweging verankerd.  

Foto’s van o.a. de overgrootmoeder Linda van Atze, 25 j. en hoogdrachtig 

dansend in volledig zweefmoment, S.Domburg zijn moeder Verabella en Atze 

zijn moeder Beauvilina zijn te vinden op de website www.fuerst-augustinus.nl . 

http://www.fuerst-augustinus.nl/
https://www.fuerst-augustinus.nl/450510703
https://www.fuerst-augustinus.nl/440423234
https://www.fuerst-augustinus.nl/440423234
http://www.fuerst-augustinus.nl/


  

Atze is alleen beschikbaar via diepvriessperma. 
(Atze zijn sport gaat door) 

 

 

 
BELANGRIJK !!!   

OOK DIEPVRIESSPERMA LEIDT TOT GOEDE DRACHTIGHEIDSRESULTATEN EN 
VEULENS 

 
 
 

      
(Foto’s : Chantal Oosterga) 

 

 
 
GEBRUIK DIEPVRIESSPERMA LEIDT VANDAAG TOT VEULENS 
 

Veel dierenartsen/hengstenhouders in Nederland hebben zich gespecialiseerd 
in het gebruik van diepvriessperma bij paarden. Vaak bieden zij een 
seizoenspakket aan voor het insemineren van een merrie met diepvriessperma. 
Hierbij wordt 2 of zelfs 3 maal per dag opgevoeld om de inseminatie zo dicht 
mogelijk op de eisprong te laten plaats vinden.  
Ook dit jaar hebben we nog rekening gehouden met de aanvullende kosten van 
inseminatie qua prijsstelling. 
 
Het gebruik van diepvriessperma liet overal in het land zeer goede resultaten 
zien, met 75 % dracht bij 1e inseminatie. 



Dekvoorwaarden : 

- Dekgeld 700 Euro opgesplitst in 250 Euro bij bestellen rietjes en 450 Euro bij 

dracht op 15 september 2022   

( exclusief Inseminatie kosten, afdracht stamboek en mogelijke verzendkosten                          

(40 Euro per verzending)) 

- van Heijst verkoopt geen losse rietjes, alleen per drachtige merrie.  

Niet gebruikte rietjes blijven ten allen tijde eigendom van van Heijst en de 

aantallen hiervan (evenals de lege rietjes ) uiterlijk op  1 okt aan e-mail : 

legend@counsellor.com doorgegeven. 

- Gebruik van diepvriessperma moet een reële kans geven op een veulen. 

Daarom wordt geadviseerd guste merries, met historie, niet te ïnsemineren 

omdat deze merries moeilijk drachtig te krijgen zijn.  

- Fokkers worden verzocht graag tijdig vooraf hun interesse kenbaar te maken 

aan e- mail adres : legend@counsellor.com of app openen met 

097005016088 (12 nummers want data telefoon) om zodoende alle 

noodzakelijke gegevens door te kunnen geven. Het sperma kan dan tijdig 

naar de plaats van inseminatie verstuurd worden. Graag ook vermelding van 

uw 06-nummer of telefoonnummer in het e-mail bericht of app én waar u uw 

merrie wil laten insemineren (postadres, naam dierenarts of 

hengstenhouderij (en 06-nummer van de contactpersoon aldaar)) én 

wanneer u de merrie hengstig verwacht. 
 

mailto:legend@counsellor.com
mailto:legend@counsellor.com
mailto:legend@counsellor.com


NAKOMELINGEN ATZE 
 
 

 
 
 

              
 

      
 
 

                                      
 

 

                                                                                                

 

Odeer -Atze x Talos, 6e NMK 

Ermelo 

Odeer - Atze x Talos  

Aangewezen verrichtingsonderzoek 

Atze x Jazz Rp merrie 

Atze fokt met Rijpaardmerries  

chique veulens.  

 

De verwachting is dat hij heel goed 

combineert met Negro en Jazz 

merries. 

Atze nafok valt op door fijne 

karakters en makkelijke beweging. 

Atze x Tango x Koss x Unitas 

Odeer – Atze x Talos  

Aangewezen verrichtingsonderzoek 

Link 2e bezichtiging Odeer  - Atze x Talos 

https://kwpn.tv/watch/14785 

Foto’s nafok te vinden op : Nakomelingen Atze - www.fuerst-augustinus.nl 

https://kwpn.tv/watch/14785
https://www.fuerst-augustinus.nl/451733843

