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LE GOLDEN GAMBLER R.W. 

Le Golden Gambler R.W. gaat terug op de Welsh merrie Yvonne (1976). De moeder van Yvonne was 
een Welsh B en als vader staat Nepal ox te boek. Yvonne kreeg een dochter, Barones (v. Lisvane 
Pegasus). Lisvane Pegasus is een hengst die tevens grote invloed heeft gehad op de fokkerij van 
Orchard. Barones kreeg twee dochters, waaronder Bianca (1980, v. Baccarat ox). De heer Lanting uit 
Roderwolde is onder de stalnaam Weering verder gaan fokken met deze NRPS merrielijn en heeft 
hiermee de basis gelegd. 

 

Vader: Le Matsjo keur, prestatie-fok & sport preferent (1998, v. Leuns Veld’s Elegant), Z2 dressuur 
en Z springen, was als 4-jarige kampioen. Bracht veel goede keuringspony’s en veel fijn te rijden 
sportpony’s. In 2022 werd er nog een zoon ggk:  Le Duncan JK (2019). 
MV: Gomel ox keur prestatie sport (1984, v. Peleng ox) liep Grand Prix dressuur is oa vader van de 
bekende elite prestatie-fok merrie Goana van ’t Molenbosch (1991) en de keur preferente merrie 
Belianka van Klaverborch ((1992) 
MMV: Baccarat ox keur prestatie-fok preferent (1967, v. Halma ox), vader van o.a. de ggk (NRPS & 
KWPN) hengst Ferdinand (1974) en de ggk ponyhengst Bayard (1990), staat aan de basis van enkele 
goede NRPS merrielijnen en heeft veel fijne, allround sportpony’s gebracht.                                                                        

 

Moeder: Weering’s Romy prestatie-fok preferent -  1998 - NRPS 
Haar bekendste nakomeling is de ggk ponyhengst Lord S (2005, v. Le Matsjo), hij liep in NL ZZ-zwaar 
bij de paarden, in 2016 FEI in Hongarije en in 2022 FEI in Tsjechië. Le Golden Gambler R.W. is een 
volle broer. De ster merrie Raisa S, een volle zus (2007, v. Le Matsjo) Z2 dressuur. Luca S, ook een 
volle broer (2008, v. Le Matsjo) M2 dressuur bij de paarden. Kappoccino R.W. (2011, v. Le Matsjo), 
ook een volle broer werd in 2014 goedgekeurd. Verder nog veel keuringsresultaten in deze 
merrielijn. 
MM: Bianca preferent  - 1984 – NRPS 
De preferente prestatie-fok merrie Weering’s Romy (1998, v. Gomel ox) en de ster preferente merrie 
Luna Weering (2002, v. Le Matsjo) zijn de bekendste nakomelingen. Verder de ster ruin Giovanni 
Weering (1997, v. Gomel ox) M2 dressuur, de ster ruin Vincienzo Weering (1999, v. Vita Nova’s 
Hanassie) Z2 dressuur en Van Gogh Weering (v. Volltreffer) M+12 springen                                            
MMM: Barones – 1980 - NWPCS                                                                                                                                                          
Twee nakomelingen. 
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