
Celeborn. 

Geboren op 19-4-2008 

Celeborn, de prachtige hengst is een van de zoons van Jade, we niet weten wie de vader is. Hij is als 

veulen bij ons opgegroeid en is een zeer zachte en gevoelige hengst welke de taak als stuwende 

hengst op zich heeft genomen. Hij neemt zijn taak heel serieus en is zacht en lief voor de veulens en 

jonglingen in de kudde, ook die later bij ons zijn gekomen. Hij is erg alert, is soms druk met het 

bijeenhouden van de kudde, en soms zie je hem af en toe even wat afstand nemen om te rusten. Zijn 

moeder Jade is in 2012 overleden aan ernstige koliek. 

Voor hem hebben we de keuze gemaakt dat ie mag zijn wie hij is, en werken af en toe met hem in de 

Infinity training. Het liefst laten we hem in de kudde lopen, en genieten wij en cursisten van de 

leerschool in observatie. Hij is een goede leraar in alle opzichten, en duidelijk in zijn terugkoppeling 

als we coaching met de paarden doen. We zijn dankbaar dat Celeborn op ons pad is gekomen. 

Celeborn. 

Born on 19-4-2008 

Celeborn, the beautiful stallion is one of the sons of Jade, we do not know who the father is. He grew 

up with us as a foal and is a very soft and sensitive stallion who has taken on the job as a driving 

stallion. He takes his task very seriously and is gentle and kind to the foals and youngsters in the 

herd, who also came to us later. He is very alert, sometimes busy with keeping the herd together, 

and sometimes you see him occasionally take some distance to rest. His mother Jade in 2012 

deceased by a severe colic. 

For him we have made the choice that he may be who he is, and occasionally work with him in the 

Infinity training. We prefer to let him be in the herd, and we and students of the school learn by 

observation. He is a good teacher in all respects, and clear in his feedback when we do coaching with 

the horses. We are grateful that Celeborn has come our way. 

 

 

 


