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TOTO PACHA  

Toto Pacha stamt uit de Daula-stam, een predicaatrijke moederlijn waarin gezondheid en beweging 
stevig verankerd zijn. De afstamming van Toto Pacha gaat in rechtstreekse lijn terug op de Doruto-
merrie Udaula keur pref prest, die onder meer het Grand Prix-paard Cosmos (v. Pion) leverde en 
grootmoeder is van de Grand Prix hengst Hiërarch. 
Vader Glock’s Toto jr. heeft met Edward Gal vele successen behaald, waaronder in 2020 het 
Nederlands kampioenschap. Er zijn bij verschillende stamboeken al meer dan 30 goedgekeurde 
zonen goedgekeurd. Uit zijn eerste jaargang 2015 beginnen zijn nakomelingen door te breken in de 
sport. Grootvader is de goed fokkende preferente hengst Charmeur, die we ook terugzien als vader 
van de NRPS goedgekeurde hengst Casandro JVR en als grootvader van de hengsten Vivalicor (v. 
Vivaldi) en Nirvano (v. For Ferrero). 

 
Vader Glock’s Toto jr. (v. Totilas) Grand Prix 
Glock's Toto Jr. is de eerste ggk zoon van dressuur fenomeen Totilas, uit een Hannoveraanse 
moederlijn. Toto jr zelf was in 2014 verrichtingskampioen in Ermelo en was succesvol in jonge 
paarden competities. Toto jr. heeft veel talent voor verzamelen, wat hij ook doorgeeft in de fokkerij. 
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, tweemaal 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 Jester (v. Wolfgang keur) Lichte tour 
Jester werd als 4- en 5-jarige reservekampioen in de Pavo Cup. Op het Wereldkampioenschap in 
Verden eindigde hij op de fraaie derde plaats. Hij werd in 1997 verkocht naar Engeland en is daar tot 
Lichte Tour uitgebracht in de dressuursport. 
 

 
Moeder: Haily Daula voorl. keur prok (2012, v. Charmeur pref) 
Bracht zeven nakomelingen waarvan twee voorl keur. De oudste wordt dit jaar 7, nog geen 
sportprestaties. 
MM: Nandaula elite pref prok (1995, v Jester) 
Heeft veertien nakomelingen, naast bovenstaande merrie heeft ze nog drie elite merries gegeven. 
Sportprestatie van de nakomelingen zijn 1 x ZZ Licht, 1 x Z2 en 1 x Z1.  Ze is de grootmoeder van het 
Grand Prix dressuurpaard Geronimo v. Apache en een ZZ Zwaar en Lichte Tour paard. 
MMM: Fundaula elite pref prok (1987, v. Pion) L1 dressuur 
Heeft acht nakomelingen, naast bovenstaande merrie nog een elite PROK en ster PROK merrie 
gegeven, en een Z1 dressuurpaard. Volle broer Cosmos liep met Rob Koning Grand Prix. Halfzus 
Dudaula v. Amor is tevens de moeder van KWPN ggk en Grand Prix hengst Hiërarch v. Cocktail.  
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