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LUCKY L 

De vader van Lucky L is de nog jonge Livius, de KWPN verrichtingskampioen van 2019. Inmiddels 
loopt hij winnend ZZ-licht dressuur onder Daniëlle Heijkoop. Hij is een zoon van de succesvolle Grand 
Prix en sterk verervende hengst Bordeaux, en brengt ook van moederszijde flink wat dressuurgenen 
mee. Zijn moeder Blueberry-Utopia elite, sport-(dres) is ZZ Zwaar geklasseerd en na haar 
sportcarrière ingezet in de fokkerij. In de vaderlijn is de Grand Prix verder verankerd met de hengst 
Charmeur preferent, en de preferente Ferro. 
Moeder Girondine L voorlopig keur PROK komt uit Jirondine (v. Ferro) die ook de Grand Prix-merrie 
Riondine L (v. Welthit I) en de KWPN ggk hengst Cachet L (v. Jazz) bracht. Vervolgens de merrie 
Cirondine ster sport-(spr) (v. Nimmerdor) die twee 1.35m springpaarden bracht. De moederlijn is de 
Hannoveraanse merrielijn Tante Juh.  

 
Vader Livius (v. Bordeaux preferent) 
Livius de KWPN verrichtingskampioen van 2019. Inmiddels loopt hij winnend ZZ-licht dressuur onder 
Daniëlle Heijkoop. Hij is een zoon van de succesvolle Grand Prix en sterk verervende hengst 
Bordeaux. Livius kan maat en formaat, schoudervrijheid en rijdbaarheid toevoegen aan de 
dressuurpaardenfokkerij. 
MV Charmeur preferent (v. Florencio I prestatie sport & fok preferent) Grand Prix 
Charmeur is in 2023 op basis van zijn nakomelingen preferent verklaard. Veel succes had Charmeur 
in de jonge paarden rubrieken, twee maal winst in de PAVO-cup en vijfde op het WK voor jonge 
dressuurpaarden. De opleiding tot Grand Prix kreeg hij van Madeleine Witte-Vrees. Hij heeft veel 
gedekt. Van de ruim 1300 geregistreerde nakomelingen lopen er twaalf Zware tour en 66 Lichte tour. 
MVV Ferro preferent (v. Ulft) Grand Prix 
Ferro heeft veel betekend voor de Nederlandse dressuurpaardenfokkerij. Hij bracht een hele reeks 
Grand Prix paarden die veel aanleg hebben voor zware touroefeningen. Hoogtepunt in de 
sportcarrière van Ferro was Olympisch teamzilver en individueel de vijfde plaats in Sydney met vaste 
partner Coby van Baalen. 

 
Moeder: Girondine L voorl. keur prok (2011, v. Charmeur pref) 
Girondine L heeft elf nakomelingen. Ze is vooral ingezet met ET, de meeste nakomelingen zijn nog te 
jong voor prestaties op sport- en keuringsvlak. De oudste dochter Kirondine L (v. De Niro) is Elite. 
MM: Jirondine keur pref prest (1991, v. Ferro pref) 
Heeft veertien nakomelingen waaronder de Grand Prix merrie Riondine keur sport (v: Welt Hit II), het 
Grand P paard Ardent (v. Don Schufro) en de goedgekeurde Lichte-tour hengst Cachet L (v. Jazz). 
Verder nog een voorl. keur en een keurmerrie, en een aangewezen hengst Picasso (v. Clavecimbel) 
ZZ-Licht dressuur. Ook nog tweemaal een Z2 en een Z1 dressuurpaard 
MMM: Cirondine ster sport-(spr) (1984, v. Nimmerdor) 1.35m springen 
Van de zeven nakomelingen heeft alleen bovenstaande hengstenmoeder keuringsresultaten. In de 
springsport heeft ze een 1.30m en een 1.35m springpaard gebracht, resp. v. Orlando en v. Coriscco. 
In combinatie met Mermus R bracht ze een internationaal 4* men paard.  
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