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LE PHORCE ONE 

Le Phorce One komt uit de eerste grote jaargang van Le Formidable. Le Formidable werd kampioen 
op de Hengstenkeuring in Den Bosch met een zeer compleet en overtuigend optreden. In Duitsland 
zijn al vier zonen van hem goedgekeurd, en ook in Nederland zijn meerdere hengsten aangewezen. 
Zijn moeder Vienna bracht o.a. ook de ggk hengst Four Legends KS (v. Wynton, Grand Prix). 
Moedersvader Tolando, zelf Zware tour dressuur, brengt de waardevolle inbreng van Krack C en 
Rubinstein I. 
Le Phorce One komt uit de sterke en predicaatrijke Lady Reveil-stam, die al vele goede sportpaarden 
en goedgekeurde hengsten bracht. Don Maddock (v. Dettori), NRPS goedgekeurd, Lord Romantic (v. 
Don Romantic), Springdance (v. Springbank) en Jambeau (v. Apache) gaan allemaal terug op de elite, 
pref, prest en sport-merrie Normiek. 
 

 
Vader Le Formidable (v. Bordeaux preferent) 
Le Formidable werd kampioen KWPN-hengstenkeuring in 2019. Zijn moeder Vienna is ook de moeder 
van KWPN ggh Four Legends KS (v. Wynton) en ze is een halfzus van de ggk hengsten Bretton Woods 
(v. Johnson) en Chagall (v. Jazz). In combinatie met Wynton bracht Vienna ook nog een Lichte Tour en 
ZZ-licht paard. 
MV Tolando preferent (v. Krack C) Intermediair II 
Tolando is na vijf dekseizoenen in Nederland, als ruin verkocht naar Amerika waar hij door een 
jeugdruiter verder in de sport is uitgebracht. Een 15-tal nakomelingen bracht het tot Lichte en Zware 
tour dressuur. 
MVV Hitchcock (v. Amethist) Z2 dressuur - 1.20m springen 
Is beperkt ingezet in de fokkerij. Er staat een beperkt aantal nakomelingen geregistreerd, waarvan de 
merrie Normiek uit de moederlijn van Le Phorce One, de meest opvallende is.  
 

 
Moeder: Azamiek elite IBOP-(drs) (2005, v. Tolando) Z1 dressuur 
Is zelf tot Z1 niveau uitgebracht en heeft zes nakomelingen gebracht, waarvan een voorl. keur. 
Halfzus Veroniek is moeder van de ggk dekhengst Lord Romantic v. Don Romantic en NRPS hengst 
Don Maddock. En halfzus Bormiek is de moeder van NRPS aangewezen hengst Lagunas AVE.  
MM: Normiek elite pref prest sport-(drs) (1995, v. Hitchcock) Z1 dressuur 
Heeft zeventien nakomelingen, waarvan vier elite merries en een voorl. keurmerrie. Tevens een 3e 
bez. hengst en een de in Denemarken goedgekeurde hengst, Flambeau (v. Apache). Sportprestaties 
van Flambeau, ZZ Zwaar, en van vier dochters waarvan twee Z2-dressuur en twee Z1-dressuur zijn 
geklasseerd, waaronder bovenstaande merrie. 
MMM: Termiek keur pref prest (1977, v. Onyx) 
Bracht tien nakomelingen, een elite, twee keur en een stermerrie. In combinatie met Zeoliet bracht 
ze het Lichte tour paard Donzel, en met Hitchcock de Z1-dressuur merrie Normiek. Verder is ze 
grootmoeder van verschillende Z dressuurpaarden en het ZZ Zwaar dressuurpaard Oase (v. Jazz). 
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