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KWPN – SELA HOLANDESA 
Nasc. - 1972 - Holanda 
Altura: 1,68 m 
Criador: J. A. Dijkstra 
Estações onde serviu: Van de Lageweg – Beers /Holanda 
Garanhões aprovados: Daimler, N-Aldato, Zadock, Gandor Fortuna, Colonel, Amethist, 
Nimrod B, Norman, Night and Day, Ahorn, Heartbreaker, Wellington, Goodtimes, Aram, 
Avenir, Bergerac, Consul, Denver, Elberton, Elegant, Empereur, Eurostar, Now or Never, 
Everest, Flyer, Gentelman, Glendale, Hamilton, Hamlet, Hercos, Highlight, Hiomedur, 
Idaho, Immer H, Intellect, Intermezzo, Isotoop, Jaguar, Jaywalker, Jurius, K.Zostara 56, 
Lavador, Leandro, N-Aldato, Nautilus, Nekon, Neumond, New Time, Newton, 
Nimmerday, Nimmerdor N, Nimroy, Nintendo K, No Limit, Non Plus Ultra III, Norton L, 
Nurbertus R, Offspring, Preszitizs, Telstar, Ulster, Wisconsin, Zandor 
 
KWPN 
 
Você sabia que há 40 anos o atualmente fortíssimo Studbook Holandês, que 
inicialmente era conhecido como NWP (Nederland Warmbloed Paardenstamboek – 
ou Studbook do Cavalo Warmblood Holandês) e depois como KWPN (Koninklijke 
Warmbloed Paardenstamboek Nederland) – o “K” significando “Real” em Holandês, 
não existia? Pois é, nesta época os criadores de cavalos holandeses produziam 
cavalos de tipo pesado, com direcionamento francamente agrícola.  
 
Com uma grande demonstração de espírito empreendedor, típica desse povo, os 
criadores dos Países Baixos decidiram fazer alguma coisa a respeito para se 
equipararem aos seus vizinhos de ambos os lados (França ao Leste e Alemanha ao 
Oeste) na produção de cavalos de esporte de elite, uma vez que os valores de 
venda deste tipo de animal nos países vizinhos suscitaram um grande interesse e 
instigaram a entrada da Holanda no mercado de cavalos desportivos.   
 

 
Fig.1 – Cavalo da Raça GRONINGER 

 
O NWP foi criado em 1969 a partir da fusão de dois Studbooks: o do cavalo 
GRONINGER do norte do País e o do cavalo GELDERLANDER do centro e sul. O 
Groninger é um cavalo bastante pesado e muito forte, uma vez que era usado para 



Agricultura e as terras do Norte eram muito difíceis de trabalhar. Tinha relação com 
o antigo cavalo pesado de agricultura alemão. Já o Gelderlander era um tipo mais 
leve, com movimentação muito boa e bem alçada, usado como animal de 
atrelagem e montaria, além da sua função na Agricultura. Os Gelderlander dos anos 
40 e 50 tinham um modelo que lembrava o dos Hannoverianos dessa mesma 
época. A partir dos anos 40, os criadores dessa raça começaram a adquirir bons 
reprodutores na região francesa da Normandia, o que modernizou bastante a raça. 
Os dois Studbooks sempre se deram bem e freqüentemente utilizavam os mesmos 
garanhões. Os alemães mais pesados foram usados para reforçar os Gelderlanders 
e os leves franceses foram refinar os sólidos Groningers. Já no início dos anos 60, 
foi lançada a idéia bastante avançada para a época, na Associação de Groninger, 
onde se iniciou a seleção dos garanhões baseando-se em resultados de 
performance em competições. Puro Sangue Ingleses (PSI) como UPPERCUT XX (por 
Enfant Terrible XX), que deixou uma marca indelével na criação Holandesa, aparece 
em ambos Studbooks. Esse foi apenas o começo. Os holandeses perceberam, talvez 
antes de qualquer outra Associação no mundo, a direção na qual o mercado dos 
cavalos desportivos estava caminhando. Perceberam também que claro que era 
bom ser uma Associação purista, mas que para o cavalo de esporte da Holanda 
evoluir em tempo recorde, eles teriam que deixar o purismo das linhagens próprias 
um pouco de lado e investir nos animais que o mercado procurava. Para tanto, se 
utilizaram animais expoentes de qualquer Associação Européia que pudesse trazer 
melhoria genética para sua própria Associação. 
 

 
Fig. 2: Cavalo da raça GELDERLANDER (notar a garupa retilínea) 

 
Há esse tempo, os criadores Holandeses eram encontrados nos quatro cantos da 
Alemanha, Bélgica e França – mais especificamente na região de Holstein alemã e 
na região da Normandia francesa. Locais onde reconhecidamente os melhores 
cavalos de salto do mundo eram produzidos. Buscavam avidamente o tipo de 
garanhão que pudesse acelerar sua busca do cavalo de esporte moderno e 
competitivo. Da Normandia, por exemplo, foi trazido o bom garanhão Duc de 
Normandie (Monceau XX). Este cavalo Anglo-Normando foi extensivamente 
utilizado na Holanda e deixou 1422 descendentes. Suas filhas foram 
particularmente importantes e seus filhos bem menos impressionantes. Quatro 
anos antes da importação de Duc de Normandie, uma comissão similar foi enviada 
a Alemanha, onde durante o teste de garanhões em Westercelle, se interessou e 
adquiriu um jovem garanhão de 3 anos chamado FARN. A idéia era adicionar à 
criação um garanhão que pudesse produzir fêmeas de modelo superior para a 
KWPN. FARN fez muito mais do que isso.      
 



Incrivelmente, eles conseguiram resultados positivos em apenas 12 anos de 
especialização, uma vez que já em 1982, o KWPN foi coroado na Copa do Mundo de 
Gotenburgo pela vitória de seu produto CALYPSO (por Lucky Boy XX), montado pela 
americana Melanie Smith.  
 
Descoberto em uma manhã enevoada nos confins do Norte da Alemanha, o 
Holsteiner FARN acabou se transformando em um dos pilares sobre o qual essa 
jovem Associação foi construída. Em se falando de FARN, chega-se a outro grande 
garanhão da história da criação Holandesa, nosso assunto maior nesse artigo, seu 
filho NIMMERDOR. 
 
FARN 
 
A História de FARN ilustra perfeitamente o desenvolvimento da criação Holandesa. 
A busca sistemática por um cavalo de sela para substituir o cavalo agrícola 
multifuncional data realmente dos anos 60. Mas não era muito fácil mudar os 
hábitos de alguns criadores holandeses. As primeiras tentativas na introdução de 
cavalos leves como os PSIs e Trakehners (por exemplo, o excepcional MARCO POLO 
(Poet XX em mãe ALTAN), foram consideradas suspeitas por um grupo grande de 
criadores. Estes cavalos, com seus longos pescoços e longas linhas superiores eram 
chamados de “bodes” e mesmo alguns juízes mais antigos não davam boas notas 
para esse tipo de animal nas aprovações. Essa birra durou por volta de 10 anos. A 
partir daí, a maré mudou completamente e os Holandeses começaram a criar 
cavalos leves na beira do exagero. Muito fáceis de montar e por conseguinte bem 
vendáveis, mas muitas vezes excessivamente frágeis. Muitos acabavam pequenos 
demais e estavam aparecendo muitos animais com pescoços invertidos e defeitos 
graves de conformação. O Juiz Eric Wauters descreve essa época como a fase das 
“Barbie dolls (Bonecas Barbie)”. 
 

 
FIG.3: FARN 

 
Nesse meio-tempo, no contexto dos anos 60, FARN, com seu modelo tipicamente 
Holsteiner, pendendo para o pesado – praticamente o tipo de um Irish Draught 
(Sela Irlandesa), teve uma excelente aceitação dos criadores na tentativa de 
equilibrar as tais éguas Barbie. Sua utilização foi maior na região sul, da linha dos 
Gelderlander, que havia usado PSIs em excesso e enfraquecido demais a estrutura 



de seus produtos. A busca por um cavalo que instilasse solidez, osso e estrutura 
encontrou forma em FARN. 
 
 

FANAL  
Holst 1934  

holst 
stamm 
730b  FANATIKER  

Holst 21.03219.40 
1940 cast 1.61m NANETTE  

Holst 1936  

holst 
stamm 
503  

SULIMA XX  
XX 1919  tb-2c  

FAX I 
Holst 210372054 
1954 cast 1.62m 

MARGOT  
Holst 211401203 
1938 alazao 1.62m  WROBEKA II X  

AA  

holst 
stamm 
8456 i  

MAHDI I  
Holst 1934  

holst 
stamm 
1020  MONARCH  

Holst 210331641 
1941 preto JASMIN (22977)  

Holst 1935  

holst 
stamm 
750  

MEISTERLAEUFER 
II  
Holst 1935  

holst 
stamm 
1342  

FARN  
Holst 210378459, 1467NWP pref 
nasc.1959  cast. 1.69m 
 
 
percentagem XX/OX : 26.56%  

DORETTE  
Holst 210269603
1945 preta 156m  

SCHELLE  
Holst 210216203
1940 cast  NARBONNE  

Holst 1936  

holst 
stamm 
18b1  

(holst stamm – família feminina Holsteiner 18b1) 
http://www.paardenfokken.nl/pedigree.php?horseid=21 
 
Falar de FARN nos é impossível sem lembrar a importância de FARNESE. FARNESE 
nasceu na propriedade famosa de M. Thormaelen, onde vários garanhões 
importantes nasceram - em Neuendorf (Alemanha). FARN é primo de um dos 
fundadores da importante linha “F” de Holstein – FARNESE, que serviu em 
Hannover também. Esta linha é uma das, senão a mais antiga linhagem de 
Holstein. É a linha do legendário ACHILL, que data do século IX e sobreviveu até 
1993 graças à FARNESE. A linha foi quase extinta em 2004, quando havia apenas 
um único descendente garanhão desta linha masculina servindo em Holstein. 
Apenas dois descendentes dessa linha estavam em serviço nas Associações 
menores do sul da Alemanha. O produto mais famoso de FARNESE foi sem dúvida o 
castrado FARMER (mãe MARLON XX), cavalo estrela dos anos 80, que montado por 
Franke Sloothaack foi Bronze Olímpico por Equipes e venceu inúmeros GPs. Os 
produtos de FARNESE eram muito procurados nos anos 70 e 80, como FIORELLO 
(mãe por Cottage Son XX), excelente saltador, exportado para a Suíça. FERNANDO 
(mãe por CONSUL) foi vencedor de seu ano de aprovação em 1978, cobriu na 
Alemanha, Dinamarca e Bélgica e ainda o bem conhecido FASOLT (mãe por 
Heidefreund). Em sua última geração aprovou dois garanhões: FOREVER, que 
acabou castrado e FLEMMING, que cobriu por 3 anos e posteriormente se 
transformou em um cavalo de Adestramento de Nível Internacional que foi 
exportado por uma soma milionária para os USA. FARNESE morreu em 1983 e o 
último de seus netos falhou em produzir um garanhão aprovado.  
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Fig.4: FARNESE 

 
FARNESE era filho de FAEHNRICH em ANNELIES (LORETTO). Um neto do famoso 
FANATIKER, pai de FAX I e por conseqüência avô de FARN. O interessante aqui é 
que certamente FARN e seus descendentes salvaram a velha linha masculina de 
ACHILL, fundada em 1877, mas isso foi feito bem longe de Holstein...  
 
A mãe de FARN, DORETTE, também vem de uma linhagem Holsteiner antiqüíssima 
– a linha 181b1. Por conta de DORETTE, FARN foi o que foi. DORETTE (Monarch) é 
considerada entre as mais influentes éguas da criação Holsteiner. Ela vem de uma 
linha de éguas importantes de 7!!! gerações consecutivas. Descendentes de 
DORETTE há mais de 20 garanhões aprovados em diferentes Studbooks Europeus. 
DORETTE, além de mãe de FARN é mãe do importante ROMAN (Ramzes X)  
(veja sobre essa linhagem no link RAMIRO - 
http://www.porforadaspistas.com.br/vitrine/2008/297.asp).  
 
Duas filhas de DORETTE foram éguas de grande influência: ADRETTE (HEILBUTT) e 
ELLA (COLT). ADRETTE é mãe de RONALD (RAMIRO) e avó de LAGOS 
(LADYKILLER) – dois importantes garanhões em Holstein.  
 
ELLA é mãe do conhecido garanhão CONSTANT (COR DE LA BRYÉRE) CONSTANT foi 
um cavalo desportivo de nível GP e é pai do atualmente badaladíssimo CHIN CHIN 
(mãe...FARNESE!!!) e de um garanhão chamado TARENTO, exportado para a 
Hungria, onde produziu, sob o novo nome de TORBOZO I, quatro filhos saltadores 
de nível de GP. CONSTANT ficou conhecido por suas excelentes filhas. Os 
excelentes saltadores CÖSTER, CARLOS, CARACAS e CASCAVELLO, além do 
excelente garanhão CORIANDER (Nível GP em Adestramento), descendem todos de 
mães CONSTANT. ELLA teve duas filhas com COR DE LA BRYERE – PALISA, que 
saltou provas de 1,60m é mãe de uma filha saltadora Internacional (QUEEN LIESA 
– Quidam de Revel). A segunda irmã inteira de CONSTANT: ULLA V é mãe do bom 
garanhão QUANTUM (Quidam de Revel) 
 

http://www.porforadaspistas.com.br/vitrine/2008/297.asp


 
Fig.5: ACHILL 

 
Antes de viajar para a Holanda, FARN cobriu uma temporada em Holstein, onde não 
deixou nenhum descendente significante. Sua descrição no livro oficial do Studbook 
Holsteiner também não impressiona muito: “Garanhão sem harmonia em alguns 
pontos, com uma bela inserção de cabeça. Sua cernelha é levemente mais baixa 
que a sua garupa, boas espáduas, linha superior e garupa horizontais, lombo forte. 
Pesado de osso, quartelas bastante fracas e muito boa movimentação”.  Em seu 
país de adoção, entretanto, ele teve um enorme sucesso. Assim que chegou, foi 
muito usado pelos criadores. Quebrou alguns recordes. Por exemplo, em 1979, ele 
cobriu 236 éguas na temporada. Todas em monta natural, uma vez que a 
inseminação artificial não era utilizada na época, o que demonstra uma fertilidade 
impressionante. 
 
No KWPN há uma série de predicados ou prefixos que são dados aos animais 
expoentes. Por conta disso os criadores reconhecem nos Registros a presença de 
animais acima da média. No quadro abaixo segue um resumos dos predicados que 
serão usados mais a frente neste artigo: 
 

Fonte:   http://www.kwpn-na.org/resources/predicates.php 

Predicado ou 
Prefixo  KWPN 

Significado 

Ster ou Star 
 

Éguas e castrados de conformação superior e aptidão ao esporte que tiram 1º lugar nas inspeções do 
Studbook 

Keur  
 

“escolha” garanhão aprovado ou égua possui conformação melhor que Ster e completou testes de 
performance com notas acima de 75. 

Elite Éguas e garanhões Keur que apresentaram requerimentos de avaliação radiográfica dentro da 
normalidade (Exame conhecido como PROK) 

Preferent (Pref) 
 

Garanhão ou égua que produziu filhos com classificação no mínimo Ster e animais de mérito desportivo 
superior. 

Prestatie (Prest) classificação máxima. Produziu 3 ou mais filhos expoentes no esporte ou filhos aprovados garanhões 
Sport Éguas, Garanhões ou castrados que tenham performance comprovada em provas acima de 1:30m 
Crown Éguas, garanhões e castrados competindo em nível FEI, que estejam ranqueados entre os 200 

melhores de cada disciplina no ano. 
  

 
As honras dos prefixos iniciam com “Keur”, para os garanhões. FARN obteve esse 
mérito em 1978. Só em 1991, sete anos após sua morte, FARN recebeu o 
predicado “Preferent”, em função dos resultados de seus filhos: 13 garanhões 
aprovados, 123 éguas “ster”, 31 éguas “keur”, 14 filhos “preferent” e 6 “prestatie”. 

http://www.kwpn-na.org/resources/predicates.php


A presença de seus filhos nos Keuring (Aprovações de garanhão na Holanda) da 
raça era uma constante, especialmente através de seu filho mais importante – 
NIMMERDOR. Este cavalo, entretanto, não foi o único a provar sua qualidade e a de 
seu pai. Em sua primeira geração na Holanda FARN produziu FANFARE (mãe por 
VERDI), FELIX (mãe por SENATOR) e especialmente GARANT (nome de nascimento 
FLIPPER, mãe Gambrinus), que também foi “keur”. Nas gerações seguintes vieram 
SAFARI, TELSTAR, UDDEL (pai de 2 vencedores internacionais FEI), ULRICH, 
UFARNO, AMULETT (nível GP, “ster” e “preferent” – mãe Duc de Normandie)  e 
WOLFGANG (pai de 2 vencedores internacionais FEI também). 
 
FARN foi adquirido inicialmente para melhorar as fêmeas da criação Holandesa. 
Além disso, ele foi um competidor de sucesso em nível CSI e produziu filhos 
aprovados. Completou sua excelência mostrando que serviu maravilhosamente 
para a função original para a qual foi adquirido. Importante notar que sua produção 
só era de qualidade quando cruzado com éguas leves e com muito sangue PSI. 
Produziu 150 éguas de nível superior e muitas das quais são éguas fundadoras do 
KWPN. Dentre elas citamos inicialmente VIOLA (mãe por CAMILLUS), que entre 
outros méritos próprios no esporte, foi a mãe do garanhão TOPAS (Marco Polo) e de 
mais dois cavalos de Nível de GP. Para essa égua, os predicados KWPN foram 
insuficientes e ela foi declarada duplamente “preferent” e duplamente “prestatie”! 
Outra égua “prestatie” e “preferent” foi OLOMA (mãe por WAGNER), fundadora de 
uma excelente linhagem materna de saltadores (a famosa linha LOMA – linha 
feminina 22/família 75). Outra égua importante que fundou linhagem materna foi 
SAKILL (keur-preferent), mãe da internacional BOKILLY (Lucky Boy XX). As filhas 
de FARN ZOLONKA e ATILA, cruzadas com o conhecido JASPER, produziram 
respectivamente dois grandes vencedores internacionais: CROWN ROYAL LEGATO 
(Peter Leone) e VINK DIEJASPER (Eric Van der Vleuten).  

 
Fig.5: FARN em 1981 

 
Mais dois cavalos importantes que tiveram mães FARN foram FELIX (Exílio XX) e o 
fantástico IT´S OTTO. Com apenas 8 anos de idade FELIX ficou em 7º individual 
nas Olimpíadas de Seoul com Jos Lansink e no ano seguinte foi medalha de bronze 
no Campeonato Europeu. Infelizmente foi vendido logo após para um cavaleiro 
japonês e não pode desenvolver uma carreira brilhante como parecia seu destino 
inicial. Já IT´S OTTO (Sultan) é inconteste o melhor produto de FARN como avô 
materno. Montada do britânico Geoff Billington, foi 6º individual nas Olimpíadas de 
Atlanta e chegou a 2º lugar no Ranking FEI 1997. Outros bem conhecidos como 



RENATA LA SILLA (RAMIRO), QUEEN OF DIAMONDS (RIGOLETTO) e FIGHTING 
ALPHA (FRUHLING) são oriundos de mães FARN. 
 

 
FIG.6: IT´S OTTO 

Filhos seus diretos no esporte em nível de GP, FARN produziu bons saltadores, 
como ODIN N., MURPHY BROWN, CALANDO T, SECRET PRIDE, JUST MALONE, 
AMOR, BLACK AND WHITE, DESIGN, OPTIEBEURS INVESTIMENT, OLYMPUS e um 
certo NIMMERDOR. 
 
Definitivamente os representantes do Studbook Holandês fizeram a decisão correta 
naquela manhã de Novembro de 1962.  
 
 
NIMMERDOR 
 
NIMMERDOR nasceu em 1972 na propriedade de J. A. Dijkstra, em Woundend, ao 
norte do país e foi adquirido aos 2,5 anos em uma mostra de candidatos a 
garanhão pelo criador amador ainda desconhecido, Wiepke van de Lageweg. O 
criador pagou por ele uma soma respeitável para a época - 25.000,00 Florins. Van 
de Lageweg há esse tempo trabalhava mais com gado. O Stud formado por ele e 
sua família na região de Beers, o hoje famoso VDL, se transformou na maior central 
de garanhões da Holanda. Eles possuem anualmente em serviço, uma média de 30 
a 40 garanhões de linhagens importantes de várias origens mundiais. O real início 
deste conhecido Haras e nome van de Lageweg se fez notar no mundo dos 
criadores por conta deste garanhão especial: o compacto e belíssimo castanho de 
1,68m NIMMERDOR. Há esse tempo, NIMMERDOR ainda não tinha idade para ser 
aprovado e Wiepke acreditou em seu potencial e queria tanto o cavalo que o 
adquiriu naquela Exposição na mesma hora e sem qualquer exame veterinário.  
 
“Havia algo de especial naquele cavalo” disse van der Lageweg. Os cavalos eram 
apenas um hobby na estrutura da propriedade de Wiepke, que os criava de maneira 
amadora desde 1972. Talvez ele tenha percebido na hora em que viu NIMMERDOR 
que aquele cavalo poderia levar sua aventura eqüestre a um nível bem mais 



elevado. NIMMERDOR impressionou Wiepke e a todos que assistiram sua 
apresentação por seu olhar desafiador, sua autoconfiança e seu modelo excelente.  
Sem duvida, a aquisição de NIMMERDOR foi o marco de surgimento do VDL Stud. 
 
 

FANAL  FANATIKER  
Holst 1940  NANETTE  

SULIMA XX  

FAX I 
Holst 210372054  
1954 cast 1.62m  MARGOT  

Holst 1938  WROBEKA II X  

MAHDI I  MONARCH  
Holst 1941  JASMIN (22977)   

MEISTERLAEUFER II  

FARN  
Holst 210378459 pref 
1959 cast 1.69m 

DORETTE  
Holst 210269603 
1945  preta 156m  SCHELLE  

Holst 1940  NARBONNE                
holst stamm 18b1  

BEUMONT XX  KARAMONT XX  
XX 1939  KARA-KOUL XX  

PALAIS ROYAL XX  

KORIDON XX  
XX  
1946 alazão 1.64m 
 

POUTZI XX  
XX 1934  KLARIKA XX  

PALADIJN  SENATOR  
NWP 1953  MORGENSTER  

ULFRIED  

NIMMERDOR  
KWPN pref 
nasc. 1972   
castanho 1.68m 
 
 
percentagem : XX/OX 
37.5% 

RAMONAA  
NWP 187Bv ster 
1963  

FRIEDHILDE II  
NWP 33693 pref  
1958 1.63m  FRIEDHILDE  

NWP 1945  AHILDE fokfamilie 498 

 
A mãe de NIMMERDOR, RAMONAA (ster), era filha do PSI KORIDON XX e da égua 
“preferent” FRIEDHILDE II (Senator). RAMONAA trabalhava na agricultura puxando 
o arado durante a semana e participava de provas com o filho de Dijkstra na altura 
de 1:20m nos finais de semana. Infelizmente ela só teve um potro na vida, 
portanto NIMMERDOR não possui irmãos maternos. Não foi encontrada nenhuma 
razão veterinária na época para a completa inabilidade de RAMONAA de voltar a 
conceber. 
 

 
Fig.7: NIMMERDOR 

 
FRIEDHILDE II, avó materna de NIMMERDOR, é filha de SENATOR (por Paladjin) 
(não confundir com o SENATOR alemão, da linha de SEMPER IDEM). SENATOR é 
considerado um garanhão de produção nobre na Holanda, cuja mãe – a égua 
Holsteiner MORGENSTER (Preferent) também é mãe do importante SINAEDA, 
considerado um dos garanhões fundadores da moderna criação KWPN. A 
importância da linha baixa de NIMMERDOR reside na égua MORGENSTER. Ela é 
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fruto de um inbreeding sobre a importante linhagem Holsteiner de Lorbeer/Loretto, 
responsável pela modernização do cavalo Holsteiner nos anos 60, trazendo mais 
elegância, temperamento e movimento aos pesados cavalos da época. A linha de 
MORGENSTER nos leva ao garanhão IRCO MARCO e a dois competidores em Copa 
do Mundo: JONKER (Sportman) e NO MERCY (Libero) 
 

 
Fig.8: A importante égua MORGENSTER 

 
KORIDON XX correu 96 vezes, venceu 23 provas, cobriu por anos somente no  PSI 
e foi aceito para cobertura na KWPN apenas aos 13 anos de idade. Media 1,64m. 
Pela sua pequena produção no warmblood, KORIDON foi proporcionalmente um 
bom produtor de cavalos de salto, produzindo pelo menos um cavalo de GP: THE 
SAINT (Jan Maathuis). Suas linhas são basicamente de PSIs Ingleses e Franceses, 
notando-se de expressão em seu pedigree a presença do onipresente produtor de 
saltadores BAY RONALD na linha de seu pai KARAMONT.  
(Mais sobre essa linha acesse: link garanhão Furioso XX 
http://www.porforadaspistas.com.br/vitrine/2008/311.asp )   
 

 
Fig.9: O Puro Sangue Inglês KORIDON XX 

 

http://www.porforadaspistas.com.br/vitrine/2008/311.asp


Durante seu teste de performance, em 1975, ficou bem óbvio que NIMMERDOR era 
um saltador excepcional. Ele simplesmente eclipsou os outros competidores em 
todos os quesitos referentes ao salto. Entretanto demonstrou um excesso de 
temperamento quando montado, o que lhe deu uma nota fraca – apenas 7,00 para 
caráter. NIMMERDOR sempre precisou de um cavaleiro que conseguisse convencê-
lo sobre quem era o líder do conjunto. Após sua aprovação, foi iniciado no esporte 
com o cavaleiro Bert Romp e depois foi entregue nas mãos do cavaleiro Albert 
Voorn para inicio de sua carreira internacional. Esse conjunto classificou em 
inúmeras provas de nível 1,60m por toda a Europa.  
 

 
Fig.10: NO MERCY (LIBERO em linha materna da égua MORGENSTER) 

 
Resultados Internacionais de Nimmerdor  
 
5º  - Olympia, Grand Prix  - Albert Voorn 
5º  - Berlin, World Cup Qualifier - Albert Voorn 
11º  - Amsterdan, World Cup Qualifier - Albert Voorn 
12º  - London, World Cup Qualifier - Albert Voorn 
7º  - Antwerp, World Cup Qualifier - Albert Voorn 
5º  - Paris, World Cup Qualifier - Albert Voorn 
10º - Leeuwarden, Grand Prix - Albert Voorn 
5º - s'Hertogenbosch, Holland, 's Hertogenbosch Grand Prix - Albert Voorn 
10º - Leeuwarden CSI, Grand Prix - Albert Voorn 
5º - ‘S-Hertogenbosch, Grand Prix  - Albert Voorn 
5º - London - Olympia CSI, Grand Prix - Albert Voorn 
5º - Berlin, G.P.W (01/01/1983) - Albert Voorn 
3º - Eindhoven CSI, Grand Prix  - Albert Voorn 
4º - Zuidlaren, Grand Prix  - Albert Voorn 
15 classificações na Europa League entre 1983 e 1984 
 



 
Fig.11: NIMMERDOR 

 
Albert Voorn comenta: “Mesmo agora, após todos esses anos, raramente há um dia 
no qual eu não me lembre de NIMMERDOR. Ele foi o cavalo mais talentoso que eu 
já montei em toda minha vida. Seu cuidado extremo em não tocar nas varas 
combinado com suas enormes habilidades e potência são quase impossíveis de 
serem encontrados em um cavalo só. É uma pena que eu tenha montado esse 
cavalo quando minhas habilidades como cavaleiro ainda não estavam tão 
desenvolvidas quanto estão hoje. Eu ainda era relativamente inexperiente. Se eu 
pudesse montá-lo hoje, ele seria um animal muito difícil de ser vencido. Sei que 
seu proprietário Wiepke van de Lageweg também o foi do campeão Olímpico JUS 
DE POMME (Primo de Bruyere), mas NIMMERDOR foi um cavalo muito superior sem 
qualquer sombra de dúvida!” 
 

 
Fig.12: NIMMERDOR 

 
Em 1984, após uma excelente temporada de classificatórias para a Copa do Mundo, 
NIMMERDOR não pode competir na Final por conta de uma lesão. O conjunto foi tão 
bem nas provas fortes internacionais que acabou selecionado para defender as 



cores Holandesas nas Olimpíadas de Los Angeles. Entretanto, van de Lageweg 
decidiu que seria mais importante (e obviamente mais lucrativo) o garanhão 
cumprir seus deveres reprodutivos na Europa e o convite para integrar a equipe 
olímpica foi declinado. Esse não foi o fim da carreira desportiva de NIMMERDOR, 
mas a partir desse momento ele também começou a se provar como reprodutor de 
qualidade. Hoje ele é considerado um dos maiores garanhões da Holanda. Em 2000 
foi eleito o Garanhão do Século pela Associação KWPN. Por anos liderou as 
estatísticas de garanhões holandeses.  
 
Foi aprovado pelo Studbook Holsteiner, o que é considerada uma honraria bem rara 
para um garanhão de outra raça, ainda mais depois dos anos 80.  Pode-se supor 
que os responsáveis por esse ato talvez quisessem compensar a perda do pai 
FARN, vendido tão cedo para a Holanda, com a aprovação de seu melhor filho. Seus 
filhos NEKTON (mãe Coriano) e especialmente NEWTON (mãe ATHLET Z) fizeram 
um sucesso bastante razoável para filhos de um pai “estrangeiro” na criação 
Holsteiner. NEWTON também é aprovado na Bavária e é o pai do garanhão 
Holsteiner arrendado por um grupo de criadores que cobriu aqui no Brasil na 
temporada passada, NEW QUIDAM. NEW TIME (mãe LESANTO) é outro filho de 
NIMMERDOR aprovado em Holstein. NIMMERDOR ainda é aprovado no Sela 
Francesa, no Sela Belga, no Sela Italiana, Sela Sueca e em todas as Associações 
menores Alemãs.  
 

            
Figs.13/14: NEWTON (mãe Athlet Z) e seu filho NEW QUIDAM (mãe Quidam de Revel) 

 
NIMMERDOR tem hoje mais de 30 filhos e 37 netos aprovados pelo mundo. Filhos 
seus fantásticos como N-ALDATO (mãe LADYKILLER XX), Campeão Europeu por 
Equipe 1991; AHORN (mãe LADYKILLER XX), saltador internacional e pai de 
saltadores internacionais), GOODTIMES (mãe CALETTO I), saltador CSI e pai de 
saltadores internacionais; ARAM (pai UPPERCUT XX) – pai do vencedor Olímpico 
Individual Sydney - DE SJIEM); DAIMLER (mãe LUCKY BOY XX), ZADOCK (mãe 
MARCO POLO); CONSUL (mãe Purioso), exportado para os USA e atualmente um 
dos melhores produtores de saltadores nesse País, NO LIMIT (mãe LANDGRAF I), 
NON PLUS ULTRA I, II e III (mãe CORRADO); GLENWOOD SPRINGS (mãe 
MAYKEL), o excelente EUROSTAR (mãe ESTATUAR), aprovado na Associação 
Bayern e competiu a nível de GP e o mais interessante de todos - o belíssimo e 
conhecidíssimo produtor de explosão HEARTBREAKER (mãe SILVANO), aprovado 
inicialmente no Sela Belga. Garanhões ou não, NIMMERDOR produziu mais de 70 
saltadores de nível GP como os Internacionais CANADIAN COLOURS (Copa do 



Mundo), VDL EVEREST, BROERE GOLDENRIDGE, AGROVORMS MAYWOOD, NANDO 
FORTUNA, UP TO DATE, HAMLET, HIMMEDOR e SAN PATRIGNANO AVENIR.  
 

 
Fig.15: HAMLET (Nimmerdor x Notaris) 

 
 
Outra curiosidade referente à NIMMERDOR, no que se referia a seu temperamento, 
é que ele só cobria as éguas das quais gostasse. “Ele era bastante seletivo e não 
cobria qualquer égua”, relembra Wiepke – “obviamente ele tinha uma sensibilidade 
de difícil compreensão para nós humanos”. Jack Lubbers, coordenador do VDL 
comenta ainda que “NIMMERDOR era mais inteligente que muitas pessoas e era um 
animal bastante brincalhão. Adorava se exibir e morder as pessoas que iam visitá-
lo...” 
 

 
Fig.12: NIMMERDOR 

 
No Adestramento NIMMERDOR também produz cavalos interessantes. Nível 
Internacional: ZAPATERO (mãe WATTEAU XX). Seu filho, o aprovado WELLINGTON 
(mãe Lucky Boy XX) é um cavalo de dupla aptidão, pois competiu em nível CSI 
tanto em Adestramento quanto em Salto e produz cavalos para ambas disciplinas. 
GOODTIMES (mãe CALETTO I) também produz boa movimentação e GLENDALE 
(mãe MARCO POLO) é outro descendente que produz excelência na movimentação 
e equilíbrio. 
 



 
Fig.13: GLENWOOD SPRINGS  (Nimmerdor x Maykel) 

 
O conhecido “Horse-Dealer” belga François Mathy, me comentou uma vez e acho 
interessante citar aqui sua opinião: “ A importância dos garanhões é uma coisa 
séria, mas não podemos nunca nos esquecer são as boas mães que realmente 
fazem o cavalo de qualidade”. 
 
Como seu pai já o fez, NIMMERDOR tem a capacidade de produzir excelentes éguas 
e é considerado modernamente o melhor avô materno da Holanda. Suas filhas são 
muito bem conformadas e sempre são muito bem classificadas em provas de 
conformação e andamentos. No esporte também vão muito bem. Seu primeiro 
produto nascido foi efetivamente uma fêmea, a égua SAMANTHA, que obteve os 
predicados keur, preferent e prestatie. Essa égua ainda está viva e na criando. 
Citamos aqui ainda as importantes CONFIDENCE, ZANCARA (keur – preferent), 
uma das melhores éguas de conformação da Holanda, BARONESS e GOLINDA. No 
ápice de sua produção, 25% dos TOP 150 melhores cavalos de salto Holandeses 
eram filhos de éguas NIMMERDOR. Através de NIMMERDOR e suas excelentes 
filhas, o antigo Holsteiner FARN, morto em 1984 estabeleceu uma das mais 
importantes famílias do KWPN. Mesmo com linhas paternas que não eram 
exatamente impressionantes (se não completamente negligenciáveis) FARN pode 
efetivamente ser verdadeiramente considerado um Chefe de Raça nos Países 
Baixos.  
 
A contribuição de NIMMERDOR para o rebanho holandês é imensurável em termos 
de qualidade: transmitiu técnica de salto, força e o mais importante – transmitiu 
sua enorme força de vontade à maioria de seus filhos. Seus descendentes são 
animais de muita coragem e que dão tudo de si, desde que convencidos de quem é 
que manda no conjunto. Sua atitude dominante e seu temperamento vívido quase 
sempre estão presentes. O belo modelo, o equilíbrio, a movimentação de qualidade, 
com trote solto, galope alto com excelente amplitude e batida também são 
transmitidos consistentemente. Seu grau de confiabilidade na produção de animais 
com as características (herdabilidade) que ele imprime é de 95%!!!  
 
 



Os vários filhos extraordinários e a enorme quantidade de bons resultados dos 
mesmos chamaram atenção para NIMMERDOR fora da Holanda. NOW OR NEVER M, 
saltador internacional, é o atual novo influxo de sangue de salto da Associação 
Hannoveriana, cujos 3 filhos TORONTO (mãe BELISAR); UCELLO (mãe SAROS) e 
VALENTINO (mãe BELISAR) foram aprovados em Celle entre os primeiros em salto 
e vem sendo extensivamente utilizados nos últimos 3 anos. NOW OR NEVER M é 
um filho de VOLTAIRE em mãe NIMMERDOR.  
 

 
Fig.14: NOW OR NEVER (Voltaire x Nimmerdor) 

 
 
A seguir está um resumo breve das qualidades dos principais garanhões que 
NIMMEDOR produziu. Muitos dos quais podem ser encontrados no Brasil em sêmen 
congelado ou filhos importados. 
 
AHORN 
 
Começamos com o excelente AHORN. AHORN (NIMMERDOR x LADYKILLER XX), 
garanhão Preferent, também foi criação do Haras VDL e não deve ser confundido 
com outro garanhão de mesmo nome AHORN Z (um filho de ALMÉ). A mãe de 
AHORN foi a super-égua HYAZINTHE (Keur Preferent Prestatie). Essa égua é 
considerada líder de dinastia e produziu não só AHORN, mas 2 saltadores nacionais 
e 3 internacionais. Sua fertilidade também e espantosa, uma vez que produziu 17 
produtos. As linhas femininas de AHORN são bastante importantes (Holsteiner 242) 
e se relacionam com os garanhões JOOST, ALCATRAZ e LOCARNO. AHORN foi ele 
próprio um saltador do nível de seu pai e foi selecionado para as Olimpíadas de 
Barcelona, além de competir em GPs e Copa do Mundo montado por Roelof Brill. 
 
Só de saltadores internacionais que saltaram nível GP produzidos por AHORN 
citamos: Tinto, Feizal, Eleva, Anadolu Foxfire, Nissan High Valley Z, VDL Miss 
Ahorn, Dublin 3, Stella, Grandriver, Jerremy, V&L Chanel, Greco, Hendo, Furore, 
Giny, Hattrick, Ivoor, Eurocommerce Geneva e Iron (Olimpíada 2000 pela Itália) 
para citar apenas alguns. 
 
AHORN produziu garanhões interessantes como HIGH VALLEY Z (mãe CONTE), 
OHORN (mãe IRCO POLO), FURORE (mãe LUCKY BOY XX), MATTERHORN (mãe 
RAMIRO) e HATTRICK (mãe RONALD). 
 



 
Fig.15: HIGH VALLEY Z (Ahorn x Conte) 

 
Assim como NIMMERDOR, AHORN é um grande avô materno e suas filhas são 
sempre muito valorizadas. AHORN inclusive é considerado muito melhor produtor 
como avô materno do que como pai. Sempre produz animais quentes, com sangue 
e muito técnicos, sendo suas filhas ideais para o cruzamento com garanhões mais 
linfáticos, de força pura. Ele produziu as Campeã e a Reservada Campeã éguas 
Européias HELENA (mãe SILVANO) e KORENBLOEM (mãe RENVILLE) e ainda a 
campeã Holandesa de Modelo HACIENDE (mãe LUCKY BOY XX). É avô materno do 
cavalo Olímpico Promise Me (2004- Equipe Canadá). 
 
 

  
Fig.15: AHORN (VDL AHORN /OLYMPIC AHORN) 

 
 
ARAM 
 
Continuamos com ARAM (mãe UPPERCUT XX). ARAM ficou rapidamente famoso por 
ser o pai do Medalha de Ouro Olímpica Individual DE SJIEM, mas produziu vários 
outros bons animais. ARAM saltou bastante bem a nível Internacional e na Holanda 
produziu melhor quando pareado com linhagens leves, com muito PSI. ARAM 
possuía um temperamento maravilhoso que passava a todos seus descendentes e 



foi um garanhão multitalento, produzindo bem para salto e para Adestramento. 
Serviu por alguns anos na Suécia e de lá foi exportado para os USA, onde 
tragicamente fraturou uma perna e teve de ser sacrificado. Tem 3 filhos aprovados 
na Holanda, um na Suécia e um na Bélgica. Produziu muitas fêmeas de qualidade 
(Ster, Keur e Preferent) na Holanda e na Suécia é considerado um garanhão 
melhorador. 
 
Vídeo ARAM: http://www.primaequestrian.com/fs_roster_aram_video.php 
 
 

     

 
Fig.16: ARAM                                             Fig.17: DE SJIEM (mãe Wathamin XX) 

 
 
GOODTIMES 
 
Seguimos com GOODTIMES. O pedigree de GOODTIMES une duas linhas 
importantes: NIMMERDOR e a linha Holsteiner de CALETTO I. Ambos os garanhões 
saltaram provas de nível GP (mais sobre CALETTO I no artigo COR DE LA BRYÉRE – 
link: http://www.porforadaspistas.com.br/destaques/2008/368_.asp) Aos 3 anos 
de idade GOOD TIMES foi vencedor de seu teste de performance. Seu irmão próprio 
foi vendido para os USA onde saltou em nível de GP. GOODTIMES produz cavalos 
de excelente conformação, movimentação e temperamento. Ele pode ser 
considerado um garanhão de dupla aptidão por ter filhos em salto e em 
Adestramento. Produziu vários garanhões aprovados e muitos potros campeões em 
exposições de modelo. Tem filhos saltando GP, como é o caso de LUCKYTIMES, 
OBELIX, LORENZO, LENIE, LANCER, TILDES GABANTA, KRIS KENTAUER, LONDON 
TIMES, MAGNUM, HILDON’S CACHAREL e KALUSHA.  
 
Vídeo GOODTIMES: http://keros.be/extra/video/goodtimes1.wmv 
 

http://www.primaequestrian.com/fs_roster_aram_video.php
http://www.porforadaspistas.com.br/destaques/2008/368_.asp
http://keros.be/extra/video/goodtimes1.wmv


 
Fig.18: GOODTIMES 

 

 
Fig.18: LONDON TIMES (mãe LE MEXICO) 

 
 
WELLINGTON 
 
WELLINGTON, já falecido, saltou em Nível Internacional e também chegou ao nível 
de GP em Adestramento. 
Sua linha materna vem do excepcional PSI LUCKY BOY XX. Sua mãe PATTY é keur 
e preferent, tendo produzido ainda o garanhão ELBERTON e a égua campeã 
Nacional de modelo HACIENDE (A filha de AHORN citada acima).  
 
WELLINGTON é um filho de NIMMERDOR que produz múltipla aptidão, mas que 
atualmente tem sido um pouco mais direcionado para a produção de cavalo de 
Adestramento, uma vez que sua movimentação é excepcional e passa essa 
qualidade para seus filhos. Produziu cavalos internacionais como BOLLVORMS 
CEYLON, DISCONTO (dressage Grand Prix) e no salto, S.P. DEKA, VDL EMILION 
(Copa do Mundo), LADY DIANA, VDL GLENNRIDGE, INTERPHANE BLUE POINT 
ISHAN D.C JEROME, VDL JUPITER e WHAT A GAME. 
 



Seus filhos garanhões são bem conhecidos e também produzem dupla aptidão. 
EMILION (mãe FARNESE), FARRINGTON (mãe DORUTO), GLENNRIDGE (mãe 
SILVANO) e KEVEKKO (ZEVENSTER) são alguns dos mais conhecidos. 
 

 
Fig.19: WELLINGTON 

 

  
Fig.19: VDL EMILION 

 
 
N-ALDATO 
 
O próximo garanhão interessante filho de NIMMERDOR é N-ALDATO que possui o 
mesmo mix que AHORN. Este garanhão também é produto de uma mãe 
LADYKILLER XX. Foi um conhecidíssimo cavalo das provas grandes internacionais, 
montaria de Emile Hendrix. A mãe de ALDATO, a Holsteiner Sorhaya, da excelente 
linhagem 474a, também é Keur–Preferent-Prestatie e produziu 2 filhos aprovados, 



sendo ainda bisavó materna do garanhão HEARTBREAKER. ZANCARA, irmã inteira 
de N-ALDATO foi Campeã Holandesa de Modelo inúmeras vezes, competiu até nível 
de GP em Adestramento e é mãe do garanhão aprovado GREAT PLEASURE (For 
Pleasure) e MONTREAL. A outra irmã inteira de N-ALDATO – DHELIA foi animal de 
competição de nível 1,50m em salto com Ben Schröder e é mãe do garanhão 
QUALITY BOY. N-ALDATO tem em seu currículo 3 garanhões aprovados, 10 
saltadores internacionais e inúmeros bons cavalos desportivos em todas as 
disciplinas. Também produz cavalos com muita vontade de trabalhar e bom 
temperamento. Foi exportado para a Irlanda, onde segue cobrindo atualmente. 
 
Vídeo N-ALDATO - http://www.aldato.info/video/Aldato_La_Baule_%201991.wmv 
 

 
Fig.20: N-ALDATO 

 
Não há como esquecer-se do atualmente mais em voga filho de NIMMERDOR – o 
atlético e belíssimo HEARTBREAKER! 
 
HEARTBREAKER 
 
HEARTBREAKER hoje está empatado na lista de produtores de saltadores em 11° 
lugar com ninguém menos que VOLTAIRE. HEARTBREAKER é a contextualização da 
criação Holandesa. Uma excitante mistura de linhas alemãs e francesas e uma 
pitada de PSI. A mãe de HEARTBREAKER, BACAROLE, é uma filha do saltador 
internacional SILVANO, que competiu com Bert Romp, Henk Nooren e obteve 
enorme sucesso ao ser vendido para o cavaleiro italiano Giorgi Nutti, quando 
obteve várias classificações em provas de nível qualificatório para Copa do Mundo. 
SILVANO é um filho do bom LE MEXICO, cuja linhagem pode ser confirmada no link 
referente ao garanhão FURIOSO. 
(link para FURIOSO XX- http://www.porforadaspistas.com.br/vitrine/2008/311.asp)   
 
Como SILVANO foi para a Itália, acabou pouco utilizado pelos criadores, mas 
mesmo assim produziu 3 garanhões via suas filhas: HEARTBREAKER, GLENNRIDGE 
e DEMOCRAAT.  
 

http://www.aldato.info/video/Aldato_La_Baule_%201991.wmv
http://www.porforadaspistas.com.br/vitrine/2008/311.asp


  
Fig.21: HEARTBREAKER 

 
 
Na linha materna, encontramos muito PSI via o avô de BACAROLE – UPPERCUT XX 
e a égua fundadora de dinastia CLEOPATRA (El Gaucho XX) – responsável pelos 
garanhões: GERSHWIN, AMI D´OR, e pela saltadora internacional WENDELA (Copa 
do Mundo). UPPERCUT tem em sua linhagem todos os cavalos clássicos de 
produção de salto, como TEDDY, HURRY ON e PHALARIS.  
 
Com 6 anos de idade, HEARTBREAKER ficou em 5º no Campeonato Mundial de 
Cavalos Novos e aos 7 anos classificou em 4º. Aos 8 anos estreou sua carreira 
internacional em 1:40m. Em 1986, montado por Peter Geerink, venceu sua 
primeira Copa das Nações. A partir daí classificou repetidamente em todos os GPS 
importantes da Europa.  
 
Em 1992, HEARTBREAKER foi aprovado na Bélgica (BWP) com um escore razoável 
– 74,02% e ele já produziu 63 potros em sua 1ª temporada. Como progenitor se 
provou excepcional. São seus filhos os conhecidos: SPLENDID VAN DE HEFFINCK, 
BMC’S SKYBREAKER, THORAX VAN ‘T HEIKHOF, URIANA VAN KLAPSCHEUT, VOICE, 
CALYPSO VB, UPS ‘N DOWNS VAN DEN BANDAM, VIVA, RADIEUX, RIANT VD 
MOSSELCENTRALE, UNBREAKER, VIENNA ROUGE, UP TO DATE VAN HET GEELHOF, 
CLEVER-BOY VD RUITERSHOEVE , VERSACE VAN DE RUITERSHOEVE, e ainda os 
ótimos garanhões, também saltadores internacionais ACTION-BREAKER (mãe LYS 
DE DARMEN), VANCOUVER D’AUVRAY (mãe JOKINAL DE BORNIVAL), QUASIMODO 
VAN DE MOLENDREEF (mãe LYS DE DARMEN), ORLANDO (mãe DARCO), 
UNTOUCHABLE Z (mãe BURGGRAAF), HARDROCK Z ( mãe LORD Z), PADINUS 
(mãe GRANNUS)  e o excelente TOULON (mãe JOKINAL DE BORNIVAL), que fez 
grande sucesso ao vencer o Athina Onassis em 2007, foi proclamado cavalo do ano 
2007 e foi o 2º garanhão mais utilizado na França na temporada de 2009, apesar 
de ser registrado BWP. Outro garanhão moderno em destaque com HEARTBREAKER 
em seu pedigree é o belo Sela Belga CORNET OBOLENSKY (CLINTON x 
HEARTBREAKER). Considerado o melhor cavalo de 7 anos do mundo em 2007, 
participou das Olimpíadas de Pequim aos 8, ainda um pouco verde para a altura, 
mas está produzindo saltadores excepcionais. 



 

 
FIG.: TOULON 

 
HEARTBREAKER produz cavalos com muito sangue e temperamento por conta de 
seu altíssimo aporte PSI. Não produz muita altura e passa a seus filhos um “scope” 
e agilidade quase inacreditáveis. Infelizmente seu sêmen não congela muito bem e 
aqui no Brasil temos alguma dificuldade em obter produtos deste espetacular 
garanhão.  
 

 
FIG.: CORNET OBOLENSKY 

 
 



 
FIG.: ORLANDO 

 
Hoje HEARTBREAKER tem um índice de salto de 168, estando em 3º lugar no índice 
KWPN e em 1º no BWP.  Em 2004 foi agraciado com os predicados “keur” e 
“embaixador da KWPN”   
 
Vídeo HEARTBREAKER - http://www.team-nijhof.nl/video/dvd/heartbreaker.mpg 
Vídeo TOULON - http://www.tilleman.be/admin/uploads_paarden/videos/2008-01-
21-11:50:01_toulon2.wmv 
 
Aqui no Brasil, com a inteligente manobra de Marketing para venda de sêmen na 
América do Sul do Haras VDL, seguida na seqüência pelo Haras NIJHOF, o KWPN 
teve uma enorme influência na nossa criação nacional de 2002 em diante. Por 
conta da burocracia, reticência e porque não dizer - falta de interesse das grandes 
Associações Alemãs e um pouco menos da França em vender sêmen de seus 
expoentes aos criadores brasileiros, o KWPN espertamente se estabeleceu com 
tremenda facilidade em nosso mercado e praticamente domina a venda de sêmen 
europeu no Brasil. NIMMERDOR se tornou um nome conhecido dos criadores 
nacionais nos últimos anos através dos vários filhos seus com sêmen disponível 
para venda no País. Infelizmente não há nenhuma fêmea filha direta de 
NIMMERDOR registrada na ABCCH. 
 
Atualmente os “Nicks” que vem produzindo muitíssimo bem na KWPN sobre 
NIMMERDOR são:  NIMMERDOR x VOLTAIRE (Furioso II) e NIMMERDOR x LIBERO 
(Landgraf I) H. VOLTAIRE já foi discutido no artigo sobre FURIOSO e LIBERO no 
artigo sobre LANDGRAF I.  
(link: http://www.porforadaspistas.com.br/vitrine/2008/292.asp .  
Essa cruza, especialmente com NIMMERDOR na linha baixa já produziu cavalos de 
Nível Internacional como: CYNTAIR, GAMANTHA, GERSHWIN, GYLTAIRE, JOPLIN, 
LANCELOT VAN NIEROP e muitos outros. 
Os modernos garanhões KANNAN, HOLLAND, NOW OR NEVER e LANCELOT vem 
dessa cruza. KANNAN (VOLTAIRE x NIMMERDOR) foi vencedor de circuitos 
internacionais de salto desde os 6 anos de idade e saltou e venceu GPS pela Europa 
afora posteriormente. KANNAN em 2008 foi ranqueado o melhor pai produtor de 
saltadores na França. Entre outros é pai do conhecido PIKACHU DE MUZE (mãe 
CHIN CHIN) – campeão mundial de 6 anos em Lanaken e do aprovado KING DE 
REVEL Z (mãe JALISCO B) 
 

http://www.team-nijhof.nl/video/dvd/heartbreaker.mpg
http://www.tilleman.be/admin/uploads_paarden/videos/2008-01-21-11:50:01_toulon2.wmv
http://www.tilleman.be/admin/uploads_paarden/videos/2008-01-21-11:50:01_toulon2.wmv
http://www.porforadaspistas.com.br/vitrine/2008/292.asp


 
FIG.: KANNAN 

 
 
 
Da cruza NIMMERDOR x LIBERO H (Landgraf I), é interessante citar que LIBERO H 
é filho de uma mãe RONALD (RAMIRO em ADRETTE – filha da anteriormente citada 
DORETTE – a mãe de FARN, avó de NIMMERDOR!!!) saíram os saltadores 
internacionais: IKOON, IWOA, LIBERTY, COONAWARA e o vencedor da aprovação 
2004 – USTINOV.  
Hoje em dia, a mais interessante mistura de sangue no KWPN para produção de 
saltadores sobre a linha de DORETTE (a famosa linha materna Holsteiner 18b1) 
seria usar NIMMERDOR e LIBERO H e sobre eles juntar o sangue de CHIN CHIN. 
Sucesso garantido. 
 

 
FIG.: USTINOV 

      
NIMMERDOR morreu em 25 de Abril de 2003, com a idade de 31 anos. Morreu 
dormindo na manhã deste dia em sua baia no Stud VDL. Um final tranqüilo para a 
vida ilustre do moderno Chefe de Raça Holandês. Infelizmente aqui no Brasil será 
pouco provável a produção de um filho direto de NIMMERDOR porque as poucas 
palhetas que sobraram de seu sêmen foram recolhidas e são utilizadas 
exclusivamente nas éguas próprias do VDL Stud.  
 



Entretanto, sua categoria pode ser recrutada para nossa criação através de alguns 
de seus espetaculares filhos garanhões, citados brevemente acima, que vem se 
tornando novos Chefes de Raça na Holanda e no Mundo.  
 

 
FIG.: NON PLUS ULTRA (Nimmerdor x Corrado) 

 
Na publicação francesa Monneron 2007-2008, a compilação de Bernard Le Courtois 
dos Top 75 Garanhões Mundiais, NIMMERDOR está representado por dois de seus 
filhos: HEARTBREAKER (11º) e GOOD TIMES (65º). Na capa desta Edição está o 
garanhão NON PLUS ULTRA III, um filho de NIMMERDOR em mãe CORRADO. Para 
um garanhão KWPN estar na capa de uma publicação voltada para o Sela Francesa, 
é porque a importância da linhagem de NIMMERDOR transcende as vaidades e as 
fronteiras.   
 
Vídeos NIMMERDOR: 
1) http://www.youtube.com/watch?v=X6TTqh6NA0A 
2) http://www.youtube.com/user/vdlstud 
 
 
*Adriana Busato é Médica Veterinária com Mestrado e Pós Graduação na UFPR, Professora Adjunta de 
Equídeocultura PUC/PR, Diretora do Curso Superior Seqüencial de Ciências Eqüinas da PUC-PR, Juíza 
Nacional da Associação Brasileira do Cavalo de Hipismo (ABCCH ), Proprietária do Haras FB, de criação 
de cavalos da raça Brasileiro de Hipismo, sediado em Curitiba - PR e compete nas provas de salto 
clássico na categoria Amador TOP. 
e-mail: haras_fb@harasfb.com.br 
 
Consulte: www.harasfb.com.br 
 
Fontes: 
 
Nederlands Hegstenboek – 2003, 2005 e 2007. 
The Leading Stallions of Belgium, The Netherlands and Luxemburg 2007 
Tribute to Nimmerdor – Claartje van Andel – Breeding News Magazine, Junho 2003 
Annuaire du Cheval de Sport e D´Elevage - Monneron 2007-2008 
 
Sites: 
www.Horse-Gate.com 
www.horsemagazine.com 
www.paardenfokken.nl 
www.studforlife.com/ 
www.kwpn-na.org 
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www.team-nijhof.nl 
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