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GIBSON 
 
Gibson is een zoon van de zwarte Hannoveraan George Clooney (De Niro x Wolkentanz).  De zeer 
interessant gefokte George Clooney heeft twee volle broers die Grand Prix lopen, een halfbroer in de 
Inter I (v. Danone II) en een zeer bekende neef, Don Johnson FRH (v. Don Frederico) van Isabell 
Werth. George Clooney zelf is succesvol in de Lichte Tour. Zijn nafok presteert uitstekend met o.a. de 
NRPS-verrichtingstopper van 2020, Gregory, en de Prinsenstad winnaar van 2019, Keano. Uit zijn 
eerste jaargang van 2016 zijn inmiddels twee Inter I-paarden geklasseerd. Verder in de vaderlijn 
wereldkampioen Glamourdale en Albaran xx, die Grand Prix genen en hardheid toevoegen aan de 
pedigree. 
De moederlijn is de stam die haar naam ontleent aan de merrie Zephyr (1906, v. Cicero II). Het is een 
wijdvertakte moederlijn die over de breedte goede spring- én dressuurpaarden brengt. In de directe 
lijn van Gibson hebben de moeder en grootmoeder een beperkt aantal nakomelingen en zijn er (nog) 
geen aanwijsbare resultaten. De kracht blijkt uit de generaties hiervoor. Daar zien we drie 
prestatiemerries op rij. Cidanka (1984, v. Oracle) bracht twee Lichte Tour paarden, Gidanka (1988, v. 
Bustron) het Grand Prix paard Joeri T (v. El Corona) en Pidanka T (1997 v. Kennedy) ook twee Lichte 
Tour paarden. 

 
Vader George Clooney (v. De Niro) Lichte tour 
De zeer interessant gefokte George Clooney heeft twee volle broers die Grand Prix lopen, een 
halfbroer in de Inter I (v. Danone II) en een zeer bekende neef, Don Johnson FRH (v. Don Frederico) 
van Isabell Werth. George Clooney zelf is zeer succesvol in de Lichte Tour en is inmiddels Grand Prix 
afgericht. Zijn nafok presteert uitstekend met o.a. de NRPS-verrichtingstopper van 2020, Gregory. 
MV Glamourdale (v. Lord Leatherdale) Grand Prix 
Glamourdale, de kersverse wereldkampioen Grand Prix dressuur van 2022, is bezig om een legende 
te worden. Hij was al wereldkampioen bij de 5- en 6-jarigen met een 10 voor de galop. Hij begint ook 
via zijn zonen een stempel te drukken. Inmiddels heeft hij bij verschillende stamboeken meer dan 20 
goedgekeurde zonen. Zijn NRPS goedgekeurd zonen zijn Gladiator (2015), Glamour van het Anjershof 
(2017) en Guinness (2017). 
MVV Albaran xx (v. Sure Blade xx) 
Deze Engels volbloed is goedgekeurd voor acht stamboeken. Met tien seizoenen en 73 rennen heeft 
Albaran bewezen over een groot uithoudingsvermogen en hardheid te beschikken. In de Duitse 
Derby werd hij derde en in 2000 en 2001 werd hij tweede in de bekende Hansa Preis. Tevens won hij 
de Stockholm Cup International in 1999. Albaran xx is een waardevolle schakel in de moederlijn, 
rechtstreeks nakomelingen blinken vooral uit in de eventingsport. 

 
Moeder: Kyra-Danka vb (2015, v. Glamourdale) 
Heeft drie nakomelingen waarvan deze hengst de oudste is.  
MM: Elan-Danka T vb (2009, v. Albaran xx) 
Heeft drie nakomelingen, waarvan één jong overleden is. 
MMM: Pidanka stb prestatie (1997, v. Kennedy) L1 dressuur 
Pidanka is een vruchtbare merrie gebleken, met vijftien nakomelingen, waarvan een Eelite merrie en 
een stermerrie. Haar zoon Graaf Leatherdale t (v. Lord Leatherdale) loopt Zware tour en een zoon v. 
Zizi Top is Lichte tour. 
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