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DONATELLO VAN ‘T MOLENBOSH 
 
Donatello van ´t Molenbosch stamt uit de sport- en predicaatrijke NRPS-Santana-lijn van de familie 
Sanders uit Liempde. Deze moederlijn gaat terug op de merrie Santana keur preferent. Santana is 
een combinatie van de NRPS hengst Conquistador keur en Limbra´s Baynet , een Welsh pony sectie 
B. De hengst Conquistador staat tevens te boek als vader van de NWPCS merrie Atje, die bij het 
NWPCS de bekende Kooihûster lijn bracht. Uit de directe moederlijn Santana stammen zowel 
internationale spring- als dressuurpony’s. De familie Sanders heeft via hun stammoeder, Goana van ’t 
Molenbosch elite, prestatie fok een lijn opgezet die met name in de dressuur enorm uitblinkt. 

 

Vader:  D-Power AT (2014, v. Dance Star AT NWR) In 2017 Westfaals kampioen bij de 3-jarige pony 
hengsten. Winnaar dressuurpaarden klasse L in 2019. Heeft 27 ggk zonen en zes staatspremie 
merries. Moeder Nady (v. Notre Beau) is een elite staatspremie merrie met vijf ggk zonen. 
MV: Vlegel (2005, v. Volltreffer) liep Z1+5 dressuur en heeft als vader de FEI hengst Volltreffer.  De 
moeder van Vlegel is de merrie Teun ster preferent, en zij komt uit de lijn van NRPS-Boegbeeld 
Oldert’s Karola.  
MMV: Gomel ox (1984, v. Peleng ox), een in 1987 geïmporteerde Arabische hengst van de bekende 
staatsstoeterij Tersk, Rusland. Liep op Prix st. Georg niveau bij de paarden met Erny den Hartog van 
The Kossack Stud.                                                                               

 

Moeder: Cezana van ‘t Molenbosch keur preferent -  2010 - NRPS 
Acht nakomelingen, moeder van o.a. de ggk hengst Nairo van ´t Molenbosch (v. Nightfever II) en de 
in Duitsland geprimeerde hengsten Depardieu (v. D-Power AT) en Divago van ’t Molenbosch (v. 
Dance Star AT).  
MM: Goana van ‘t Molenbosch elite preferent prestatie fok  - 1991 – NRPS 
Negentien nakomelingen, moeder van o.a. de ggk en FEI dressuurhengst Voltago (v. Volltreffer), ggk 
prestatie-sport (Z2 dressuur) hengst Boy (v. Byran), ggk prestatie sport (ZZ springen) hengst Ilias (v. 
Burghoeve’s Isarco) en nog drie Z1 dressuur nakomelingen. Goana heeft drie goede dochters 
waarmee de lijn wordt voortgezet. 
MMM: Santana keur preferent  - 1980 -  NRPS 
Vijftien nakomelingen, naast dochter Goana van ’t Molenbosch bracht Santana in 1985 dochter 
Antana keur preferent, die via de dochters Angelique en Leonie van stal Arco o.a. de FEI springpony’s 
Marcello (v. Machno Carwyn) en de ggk hengst Mercurius (v. Machno Carwyn) bracht. 
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