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Lincom’s Lord Heros is een hengst waarbij de 

prestatiegenen van zowel vader als moeder terug gaan 

op een van de belangrijkste grondlegger dressuur 

paarden in Nederland namelijk de stempelhengst 

Havidoff.  

De lijn gaat terug op de bekende Liementa, die onder 

meer ook het Grand Prix-paard Chopin CL (v.Dayano) 

van Rien van der Schaft en de Lichte Tour-paarden 

Princes Lincom (v.Junior STV) en Rammezottie 

(v.Kelvin) leverde 

 

MENJA 

De vader Heros van de Begijnhoeve (v: Vivaldi ) zette 

al meerdere goede resultaten in de jonge 

paardenrubrieken neer zowel in Belgie als in Nederland 

Bij de Begijnhoeve wordt hij opgeleid tot dressuur 

Grand Prix. Hij leverde slechts een handjevol 

nakomelingen, waaronder onze met veel lossigheid en 

veer bewegende Lincom’s Lord Heros CL. Ook van 

moederszijde heeft deze veelbelovende hengst 

uitstekende dressuurgenen meegekregen. Zo is de 

moeder van Heros van de Begijnhoeve  een fokproduct 

van Vivaldi maal de Havidoff merrie Menja. Deze 

Menja merrie is een eersteklas fokmerrie zij maakte al 

meerdere Elite merries bij het KWPN  Ook de Elite 

sport(dr) merrie Fanatique SDB ( v: Tuschinski )welk 



op Prix st George niveau wordt uitgebracht.  Haar 

overgrootmoeder Eclair ( Ahorn x Le Faquin ) was haar 

tijd al ver vooruit een springpaard  maal volbloed gaf 

beweging en een goede galoppade van haar liepen er 

meerdere nakomelingen dressuur in de zware klasse. 

 

LIEMENTA 

De moederszijde van Lincom’s Lord Heros is 

overspoeld met dressuurgenen alles komt uit Merrielijn 

188, fokfamilie 254 genaamd de Wementa lijn 

geboortejaar 1934, haar kleindochter Liementa ( v: 

Havidoff ) geboren in 1993 bouwde bij fokker Cor van 

der Linden aan een waar imperium van 

dressuurpaarden. Met haar 26 jaar is zij nog steeds op 

de stoeterij daar aanwezig zoals ook de andere Havidoff 

merrie Menja zoals beschreven, daar genieten zij van 

een mooie oude dag. 

 

Liementa bracht vele geweldige elite fokmerries en 

PSG/Inter I dressuurpaarden.. 

 

Na Princes Lincom v: Junior STV, Ramezottie v: 

Kelvin, Timeless v: Nourejev en nu Lincom’s Chopin 

CL v: Dayano kan men met recht spreken van een 

prestatie merrie. Eveneens zijn haar zonen succesvol 

waarvan in het laatste jaar haar zoon Lincom’s 



Leonardo Davinci v: Hermes opviel en de zwarte parel 

Fleetwood Mac CL welke in training staat voor de 

Grand Prix. 

Liementa bracht ook de zwart bruine Balzflug merrie 

Lincom’s Sympatie CL welke zelf in de zware klasse 

dressuur geeft gelopen. Zij is heden een waardige 

opvolgster voor Liementa. Deze Lincom’s Sympathie 

CL bracht naast de geweldig fokkende Lincom’s Dolce 

Vita v: San Remo ook de gekeurde hengst Lincom’s 

Elton John v: Johnson, en het Grand Prix paard Chuppy 

Checker CL v: Osmium. 

 

Dolce-Vita CL is daarmee een halfzus van het 

internationale Grand Prix-paard Chuppy Checker CL 

(v.Osmium), waarmee Tommie Visser al meerdere 

malen boven de 70% scoorde. Daarnaast leverde 

grootmoeder S Lincom’s Sympathie het Lichte Tour-

paard Well Done CL (v.Rhodium).  

 



 


