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TULSA KING  

De merrielijn waar uit Tulsa King voortkomt is de bekende en sterke Karin-stam. Een merrielijn de 
talloze internationale en nationale spring- en dressuurpaarden en goedgekeurde hengsten heeft 
gebracht, waaronder bv. de NRPS-ggk hengst Jayson (v. Johnson). Ook in de direct lijn hier veel sport. 
Moeder van Tulsa King, Winkelien (v. Sir Sinclair), heeft al een zware tour dressuurpaard gebracht en 
vier paarden die op Z2 en Lichte Tour niveau presteren. Grootmoeder Carolien (v. Amor) is de 
moeder van zowel een 1.60m springpaard als een Lichte Tour en een ZZ-Licht dressuurpaard. Als 
derde moeder de waardevolle merrie Olien (Pericles xx), die vijf keur preferent prestatie merries 
bracht. Een daarvan is de grootmoeder van Tulsa King. 
Met Edward Gal heeft vader Glock’s Toto jr. 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. In de vaderlijn vervolgens Sir Sinclair keur, zelf Lichte Tour geklasseerd, maar geeft ook zeker 
Grand Prix nakomelingen. 

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 Sir Sinclair keur (v. Lord Sinclair) Lichte tour 
Sir Sinclair heeft twee seizoenen in Nederland gedekt en is toen naar de Iron Spring Farm in Amerika 
verhuisd. In zijn nieuwe thuisland is hij zes keer op rij tot USEF-paard van het jaar verkozen, een 
unieke prestatie. Een relatief hoog aantal nakomeling breekt door op Grand Prix niveau. 
MVV Amor preferent (v. Herrscher) 
Deze Holsteiner, geboren in 1959, is een fokhengst pur sang wiens invloed groot is in de moderne 
sportpaardenfokkerij in Nederland. 

 
Moeder: Winkelien elite IBOP-(drs) prestatie PROK (2003, Sir Sinclair) 
Winkelien bracht twaalf nakomelingen, waarvan tien hengsten. Een merrie (v. Ampère) werd 
voorlopig keur. Qua sportresultaten is de palmares groter. Ze bracht het zware tour paard Don 
Johnson (v. Johnson) van Kathleen Raine (USA), daarnaast twee Lichte Tour paarden van Wup en 
Westpoint, en twee Z2 dressuurpaarden van Everdale en Johnson. 
MM: Carolien keur pref prest (1984, v Amor pref) 
Van de zestien nakomelingen zijn twee merries ster en één elite. Twee hebben het prestatie 
predicaat behaald. Uit de combinatie met springhengsten heeft ze het ISP Stoerlee (v Bruggraaf), een 
1.35m en twee 1.20 springpaarden gebracht. Met dressuurhengsten bracht ze o.a. Zorro (Sir Sinclair), 
Lichte tour) en het ZZ licht dressuurpaard Bravoure (v Sandreo).  
MMM: Olien ster pref prest (1973, v. Pericles xx) 
Zestien nakomelingen staan geregistreerd, waarvan vijf keur preferent en prestatie! Twee 
nakomelingen zijn Z1 dressuur. In haar nafok verschillende springpaarden die op het hoogste niveau 
hebben gesprongen, waaronder de ggk Beltrum (v. Saluut) en dressuurpaarden tot Lichte Tour 
niveau. 
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