
Orla Greenwood
Vader: “Dontyouforgetit, een fantastisch gefokte hengst van Cantab Hall uit de wondermerrie Solveig. De merrie is 
ook moeder van de dekhengsten Uncle Lasse, Solvato, Johnny William en de hier bekende Jimmy William. Solveig 
bracht ook nog Shake it Cerry met een winsom van $2.786.104!”
Moeder: “Lola Barosso, van Love You uit Madam Lavec. Orla Greenwood is haar tweede produkt. Madam Lavec is 
ook moeder van Pipa Barosso (12,6 - €80.580, winnares Stuten Derby) en Pelle Barosso (12,6 - €66.155).”
De naam: “De betekenis is ‘gouden prinses’. Gezien haar looks kan ze haar naam op de baan gaan waarmaken.”
Verkopen of houden? “We fokken om te verkopen, Orla Greenwood is dus te koop.
De hengst voor 2022? “Lola Barosso is drachtig van de Italiaanse geweldenaar Zacon Gio.”

Olympia Greenwood
Vader: “Eridan, een jonge en goed gefokte Ready Cash zoon. Op de koersbaan stond hij zijn mannetje, hij is o.a. 
winnaar van het Criterium Continental (Gr. I). De moeder van Eridan is Topaze d’Atout. De één jaar jongere 
volle zus van Eridan is Gunilla d’Atout (11,6 - €437.650), ze is de beste merrie van haar jaargang.”
Moeder: “Betsy Kievitshof is van Andover Hall uit Opala Kievitshof (15,1 - €55.180). Een zeer productieve lijn 
van Stoeterij Kievitshof, met vele dankbare startpaarden zoals Udo Kievitshof, You win Kievitshof, Cas 
Kievitshof, Eva Kievitshof, Farao Kievitshof, Gaya Kievitshof, Halma Kievitshof, Menzo Kievitshof enz. Betsy is 
moeder van o.a. Hostpot (14,3 - NKR137.044) en Cash (15,1 - NKR 169.315).”
De naam: “Olympia is vernoemd naar de Olympische Spelen.”
Verkopen of houden? “Olympia Greenwood is te koop, evenals haar moeder Betsy Kievitshof.”
De hengst voor 2022? “Betsy Kievitshof is gust gebleven.”

Odessa Greenwood
Vader: “International Moni. Die keuze is tot stand gekomen in overleg met Leendert Gerrits. 
De hengst is van Love You en de topmerrie Moni Maker. De eerste jaargang komt volgend 
jaar in de baan en de verwachtingen zijn hooggespannen.”
Moeder: “Yamira Limburgia (14,1 - €90.365) was destijds een topper bij Dion Tesselaar. De 
recordloze Rosetta Limburgia is ook moeder van o.a. Fygi Bros en de oertrouwe Dean Bros. 
Derde moeder is Kirsten Limburgia die we vooral kennen door één van de beste paarden van 
de Familie Gerrits: Unico Limburgia (11,6 - €385.877).”
De naam: “Met de naamgeving volgen we de letter van het Nederlandse stamboek, Odessa is 
een plaats in Oekraïne.”
Verkopen of houden? “Odessa Greenwood is aangekocht door Leendert Gerrits.”
De hengst voor 2022? “Yamira Limburgia is drachtig van Vitruvio die dit jaar voor het eerst 
buiten Italië verkrijgbaar is.”

Olivia Greenwood
Vader: “Royalty for Life, een geweldig koerspaard en leider van zijn jaargang. Winnaar van o.a. de Hambletonian. 
Dekt in Canada en behaalde in 2021 een vol dekboek. Van de eerste jaargangen van Royalty for Life is 67% in de 
baan met 12 tonwinnaars. In Italië heeft hij 7 nakomelingen en 6 starters.”
Moeder: “City of Angels, Olivia Greenwood is haar 2e product. City of Angels is een dochter van Lollo Zet, die 
haar op haar beurt een volle zus is van de dekhengst Enjoy Lavec. Tweede moeder is de elite merrie Margit Lobell 
en derde moeder is niemand minder dan Martina Hannover, zij is de moeder van de crack en dekhengst Mack 
Lobell. Andere dekhengsten uit deze lijn zijn American Winner en Readly Express. Elitebloed dus.”
De naam: “Ze is vernoemd naar Olivia Newton John, de zangers en actrice van o.a. Grease.”
Verkopen of houden? “Olivia Greenwood is te koop.”
De hengst voor 2022? “City of Angels is drachtig van de Muscle Hill zoon Villiam.”
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Ohanna Greenwood
Vader: Owen CR 
Moeder: “Hanna Greenwood (14,5 - €9.360) kennen we als de volle zus van Goofy Greenwood. Beide zijn van 
de ster van Stal Amsterdam: Russel November. Moeder van Hanna Greenwood is Chatooga River uit 
Incredible Hulk. Chatooga River is gefokt door Aad van Schie. De cracks uit deze moederlijn zijn ontelbaar. 
Ohanna Greenwood is het tweede product van Hanna Greenwood.”
De naam: “We hebben een O voor Hanna geplakt, het is een Arabische naam.”
Verkopen of houden? “Ohanna Greenwood is te koop.”
De hengst voor 2022? “Hanna Greenwood is drachtig  van Raja Mirchi.”

Odile Greenwood
Vader: “Oasis Bi (09,4 - SEK 17.911.464) is de spijkerharde broer van de bij ons zeer bekende Robert Bi. 
Oasis Bi  was succesvol in geheel Europa en in Amerika. Hij koerste van zijn 2e jaar tot en met 10e jaar. 
Kenmerkend was zijn enorme start snelheid.”
Moeder: “Elmira River is uiteraard gefokt door Aad van Schie en dat staat garant voor een goede moeder-
lijn. Derde moeder Patriot Victory is de moeder van de Duitse dekhengst Pablo As (11,0 - €652.079) en Pik 
Bube As (12,3 - €374.156). Andere toppers uit deze lijn zijn o.a. Golddigger (12,5 - SEK717.104) en Emma 
di Quattro (12,9 - €69.968). Odile Greenwood is het 4e product uit deze merrie. Ze bracht al de beste 
3-jarige Lola Vici (16,7 - €6.840).”
De naam: “Het is een leuke meisjesnaam.”
Verkopen of houden? “Odile Greenwood is te koop.”
De hengst voor 2022? “Elmira River is helaas gust gebleven.”

Okura Greenwood
Vader: International Moni
Moeder: “Unique Boko (14,3 - €27.040) is van Express Ride. Unique Boko is o.a. een halfzus van Yendi Boko 
(13,5 - €58.090). De derde moeder is Speedy Volita. Nakomelingen van Unique Boko zijn o.a. Himoko 
Greenwood (13,7 - €25.798), Grazia Greenwood (14,0 - SEK203.932) en Konan Greenwood (13,3 - €13.052).”
De naam: “Okura klinkt leuk en is een bekend hotel in Amsterdam.”
Verkopen of houden? “Okura Greenwood is verkocht aan Leendert Gerrits.”

Orange Greenwood
Vader: “Owen CR (11,1 - €749.524) is een Italiaanse hengst van Cantab Hall uit een Lemon Dra merrie. Uit zijn 
eerste kleine jaargangen komt al gelijk de crack Bristol CR (12,6 - €246.359). Het startpercentage van zijn eerste 
twee jaargangen is 77%!”
Moeder: “Gräfin Greenwood (14,7 - €5.145) is van Look de Star uit Nikki Groenhof (Meadow Road). Gräfin 
Greenwood is een halfzus van o.a. Duke of Greenwood (11,1 - €453.588), Herzog Greenwood (13,5 - €30.000) en 
King of Greenwood (13,7 - €12.820). Orange Greenwood is het 2e product van Gräfin Greenwood.”
De naam: “Vrijwel alle nakomelingen van Nikki Groenhof hebben een koninklijke naam. Met een O was het erg 
moeilijk om iets te vinden en zijn we uitgekomen op Orange.”
Verkopen of houden? “Orange Greenwood is te koop.”
De hengst voor 2022? “Gräfin Greenwood is drachtig van Ringostarr Treb die met zijn eerste twee jaargangen in 
Italië 100% starters heeft.”

Orion Greenwood
Vader: Oasis Bi
Moeder: “Just Smart is van Ready Cash uit een Viking Kronos merrie en vervolgens een And Arifant merrie, vader-
paarden om van te watertanden. Op de Wolvega Yearling Sale van 2017 werd Just Smart verkocht voor €48.000.  Uit 
deze moederlijn komen vele Franse €100.000+ winnaars. Orion Greenwood is het 2e product van Just Smart. Het 1e 
product Nikita Greenwood is verkocht tijdens de Wolvega Yearling Sale van dit jaar.”
De naam: “Orion is afkomstig uit de Griekse mythologie. Volgens de overlevering was Orion een uitmuntend jager.”
Verkopen of houden? “Orion Greenwood is te koop.”
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