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HITCHCOCK 

Hitchcock is de tweede gekeurde zoon van Hitmaker (v. Wynton preferent) bij het NRPS. Deze 
opvallend bewegende Grand Prix hengst onder Jennifer Sekreve, werd derde van zijn jaargang in de 
kampioenskeuring in Den Bosch. Vervolgens vinden we in de pedigree de Grand Prix hengst Uphill (v. 
Oscar) en de Hannoveraanse stempelhengst Argentinus. 
De moederlijn van Hitchcock zien we voldoende sport en predicaten. Moeder Faydiana (v. Uphill), 
gefokt door G.J. en J.G. Steenbergen, bracht nog geen sportnakomelingen, maar wel twee voorlopig 
keur merries. De Argentinus-merrie Padiana liep zelf Z2-dressuur en heeft een beperkte nafok. 
Overgrootmoeder Adriana (v. Nepal) is ook Z2-dressuur geklasseerd en is de moeder een groot 
aantal predicaat merries en sportnakomelingen tot en met ZZ-licht niveau. De van oorsprong 
Groninger moederlijn brengt oorspronkelijk meer springpaarden. Via Argentinus, Uphill en Wynton is 
deze tak in de dressuurrichting verder ingezet. Positief is de lage verwantschapsgraad, met een 
afstamming waarin we van de veel ingezette vaders alleen Jazz tegen komen. 
 

 
Vader Hitmaker (v. Wynton preferent) Grand Prix dressuur 
Deze opvallend bewegende Grand Prix hengst onder Jennifer Sekrève, werd derde van zijn jaargang 
in de kampioenskeuring in Den Bosch. Hij geeft lang gelijnde, opwaarts gebouwde nakomelingen. 
Van de in totaal 204 geregistreerde dekkingen zijn zeven merries aangeboden, hiervan vier ster en 
een elite.  
MV Uphill (v. Oscar) Grand Prix dressuur 
Uphill heeft vier goedgekeurde zonen gebracht staat bij vier andere hengsten als grootvader te boek. 
Met ruim 1350 nakomelingen hebben er 65 in de dressuur Z2 of hoger gelopen, ook meer dan 100 
stermerries, elf keur en 70 Elite merries. 
MVV Argentinus: Een echte stempelhengst die we graag terugzien in de moederlijn. Hij leverde 
vooral springpaarden, maar heeft ook meerdere uitstekende dressuurpaarden gegeven. Bekende 
dressuurpaarden zijn o.a. August der Starke en Augustin van Viktoria Max Theurer, Amaretto van 
Isabell Werth en Albano van Heike Kemmer. 
 

Moeder: Faydiana elite IBOP-(drs) D-OC (2010, v. Uphill) B dressuur 
Deze merrie heeft vijf nakomelingen. Haar eerste twee dochters zijn direct voorlopig keur geworden 
met goede cijfers. De overige drie, waaronder deze hengst, zijn nog te jong voor resultaten. 
MM: Padiana reg A sport-(drs) (1997, v. Argentinus) Z2 dressuur 
Heeft negen nakomelingen. Waarvan een stermerrie en een elite merrie, en vijf nakomelingen die op 
landelijk L- en M-niveau hebben gepresteerd.  
MMM: Adiana elite preferent prestatie PROK sport-(drs) (1982, v. Nepal) Z2 dressuur 
Heeft dertien nakomelingen. Ze heeft twee keur prest merries gebracht, en een ster sport (ZZ-L drs) 
merrie. Naast bovenstaande merrie en zojuist genoemde ster sportmerrie heeft ze ook nog een Int 
PSG paard en een Z1 paard gegeven. Ze is verder grootmoeder van de internationale springpaarden 
Kassablanca (v. Lancer II) en Udokes (v. Corland) en ogm van het zware tour dressuurpaard Atifffy (v. 
Solitair). 
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