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FORT POTENCION  

Vader For Ferrero is de opvallendste zoon van de Oldenburger kampioenshengst For Romance I (v. 
Fürst Romancier) die met de Zweedse Charlotte Nilshagen op Grand Prix niveau is geklasseerd. In de 
fokkerij is For Romance een leverancier van kampioensmerries, vele goedgekeurde hengsten, en 
nakomelingen die in de dressuursport beginnen door te breken. For Ferrero zelf begint ook zijn 
stempel te drukken via zijn veulens en inmiddels de goedgekeurde NRPS-hengsten Nirvano, Perrero 
en Fort Potencion. Moedersvader Ferdeaux is nog een jonge hengst waarvan de nakomelingen met 
de tijd in de sport komen bovendrijven. Opvallend zijn de goede galop en het talent voor verzamelen. 
De moederlijn van Fort Potencion is de hoog aangeschreven lijn van stammoeder Nannet (v. 
Hurricane) van fokker René Franssen uit Boven-Leeuwen. Een van de belangrijkste kenmerken van de 
nafok van Nannet is dat het harde paarden zijn met instelling. Uit de lijn van Nannet zijn 
sportpaarden gefokt die zowel in de dressuur als in de springsport op het hoogste niveau presteren. 
In de direct lijn van deze hengst bijvoorbeeld Atradin (Formateur x Cadmus xx x Nannet) die twee 
Grand Prix paarden bracht. Haar kleindochter Pradin (v. Juventus) is de moeder van onderstaande 
merrie Amadin S (v. Trento B) en haar volle broer Davinci S Grand Prix dressuur, en Eastwood (v. 
Ampère) Lichte tour. 
 

Vader For Ferrero (v. For Romance I) Lichte tour 
For Ferrero was najaarsverrichtingskampioen en in de jonge jaren succesvol in de PAVO-cup. 
Inmiddels is hij opgeleid tot Lichte Tour door Kim Koolen. For Ferrero komt uit een sterke moederlijn 
met vele sportpaarden op het hoogste niveau.  
MV Ferdeaux (v. Bordeaux preferent) Lichte tour 
Ferdeaux presteerde opvallend bij de jonge paarden en behaalde als 5- en 7-jarige de finale van het 
WK voor jonge dressuurpaarden. Daarna is hij verder opgeleid door Renate van Uytert en was het 
duo succesvol in de Lichte Tour. Voorjaar 2023 is hij naar Canada vetrokken. 
MVV Jazz preferent (v. Cocktail preferent) Grand Prix 
Stempelhengst met vele Grand Prix nakomelingen, predicaat merries en goedgekeurde hengsten. 
Jazz stond meerdere jaren bovenaan de WBSFH-ranglijst. 

Moeder: Karadin S ster PROK D-OC IBOP-(drs) (2015 v. Ferdeaux) L2-dressuur 
Merrie heeft drie nakomelingen waarvan de oudste dit jaar 4 wordt. Nog geen sportprestaties 
haalbaar. Alle drie nakomelingen hebben het D-OC predicaat. 
MM: Faradin S elite pref PROK IBOP-(drs) (2010, Jazz preferent) 
Heeft zeven nakomelingen, waarvan de bekendste de goedgekeurde hengst Jarville (v. Ferdeaux), de 
volle broer van Karadin S. Jarville heeft int. jonge paarden competities gelopen en staat in Frankrijk. 
Verder bracht Faradin nog een voorl. keur merrie en een 2e bez. hengst. De merrie is halfzus van de 
ggk hengst Guardian S. 
MMM: Amadin S elite pref prest IBOP-(drs) sport-(drs) PROK (2005, v. Trento B) Z2-dressuur 
Amadin S is de moeder van de goedgekeurde hengst Guardian S (v. Moorlands Bodyguard), die op 
zijn beurt weer de vader is van de NRPS ggk hengst Night Shadow. Verder bracht Amadin nog een 
Lichte Tour elite merrie van Don Tango, de aangewezen hengsten Oxbow Kenton S (v. For Ferrero) en 
Legacy S (v. Hennessy), en een voorl. keur merrie.  
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