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LORENZI 

Lorenzi 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 goedgekeurde hengst Four Legends KS (v. Wynton, Grand Prix). 
Moedersvader Tolando, zelf zware tour dressuur, brengt de waardevolle inbreng van Krack C en 
Rubinstein I. 
Vervolgens in de pedigree de stempelhengst Sir Donnerhall I, een Grand Prix maker bij uitstek, al 
meer dan 70 nakomelingen presteren op Grand Prix niveau. 
De moederlijn van Lorenzi is de Oldenburger stam 9. Dit is geen wijdvertakte stam, in de directe 
moederlijn in de derde generatie een aantal springpaarden. Verder in de moederlijn de Grand Prix 
dressuurpaarden Plaisir d’Amour (v. Pik Bube I) en Don Diago (v. Don Frederico) 
 

 
Vader Le Formidable (v. Bordeaux preferent) Z1-dressuur 
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 Sir Donnerhall I (v. Sandro HIt) M1-dressuur 
Sir Donnerhall I is een Duitse stempelhengst en staat op de nummer 3 best verervende hengsten in 
2022 op de WBSFH-ranking. Hij heeft talloze Grand Prix nakomelingen en meer dan 100 
goedgekeurde zonen gebracht. 
MVV Carry Gold (v. Carry) Z2-dressuur 1.10m springen 
Carry Gold wist in zijn jaargang alle dressuurproeven te winnen, ook voor het springen haalde hoge 
punten. Voor springen kreeg hij een 9,5 en voor dressuur 8,8, gemiddeld goedgekeurd met een 9,3. 
Hij stamt uit de Holsteiner Stamm 1525. Deze stam brengt voornamelijk springpaarden en ook tot op 
het hoogste niveau. Eerder is bij het NRPS de hengst Cassini (v. Concorde) uit deze stam 
goedgekeurd. 

 
Moeder: Aimee Gold (2010, v. Sir Donnerhall I) Z1 dressuur 
Voor zover bekend heeft Aimee Gold drie nakomelingen.  De oudste is van 2017, er zijn geen 
sportresultaten bekend. 
MM: Aimee (2004, v. Carry Gold) Z1 dressuur 
Heeft negen nakomelingen waarvan een Hauptstutbuch merrie. Drie nakomelingen hebben 
sportresultaten op L/M niveau dressuur 
MMM: Aimee staatprämienstute (1997, v. Granulit) 
Er staat één nakomeling geregistreerd en dat is bovenstaande merrie. De moeder van Aimee, 
Andoriell (v. Absinth x Zeus) bracht van Argentinus een 1.40m en 1.30m springpaard. 
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