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Deze schitterende kleine palomino minihengst is nieuw op ons station. Hij meet 
maar 79 cm. en met zijn witte staart en manen is hij een echte blikvanger. Abeltje 
is al eens bekroond met een 1ste premie, hij fokt uitstekend en is dit jaar gepro-
moveerd naar de 2de fase van het fokplan. Zijn vader is de zeer goed fokkende 
1ste premie palomino hengst Sander van de Hoefslag. Sander meet 78 cm. en heeft 
zijn sporen reeds verdiend in de fokkerij. Hij heeft meerdere goedgekeurde zonen 
en 1ste premie Kroon dochters. Abeltje’s moeder is de Kroon-Preferente merrie 
Roza van de Hoeven Allee. Zij meet 84 cm. en is een dochter van oud mini-   
kampioen Kalypso of Sportview uit de Preferente merrie Milly van de Hoeven 
Allee (v. Fairy Goldsmith). De kinderen van Abeltje doen het goed op de premie-
keuringen ze worden vlot geprimeerd en goed geplaatst. En daarbij hebben veel 
van zijn kinderen de populaire palominokleur en zeker niet onbelangrijk in deze 
tijd is dat ze ook nog erg klein zijn. Abeltje is een fraaie verschijning om te zien 
met zijn extra lange witte manen, hij is goed van type, heeft een fraai sprekend 
hoofdje een mooi front en vlotte correcte bewegingen.

Dekgeld € 190,- inclusief BTW en stamboekkosten.

  Adam van Spuitjesdom
 Gentleman van Bangaerde
  Parlington Carly
V. Sander van de Hoefslag
  Barflat 20th Century Boy
 Kelly van de Hoefslag   
  Collester van Wegdam   
  Expensive van Bromishet
 Kalypso of Sportview
  Strathbogie Milly
M. Roza van de Hoeven Allee
  Fairy Goldsmith
 Milly van de Hoeven Allee
  Merriville Fantasia

Abeltje van de Hoeven Allee 
Palomino 79 cm.
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Beloki is een welkome aanwinst voor ons station en zeker ook voor de kleur-      
fokkerij door zijn aparte palomino kleur met zilverkleurige manen en staart. Beloki 
is reeds twee maal bekroond met een 1ste premie. Zijn vader is de kleine, zeer 
goed fokkende 1ste premie palominohengst Sander van de Hoefslag (Sander is 
maar 78 cm). Sander heeft al diverse goedgekeurde zonen. De moeder van Beloki 
is de 1ste premie Kroon-Preferente merrie Raysa van de Dorpsbleek (5 generaties 
Preferent in de moederlijn). Raysa heeft als vader de oud minikampioen Kalyso of 
Sportview uit de Preferente merrie Giovi van Stal Brammelo en zij is van de oud 
Nationaal Kampioen en Preferente hengst Adam van Spuitjesdom. Fokken doet 
Beloki uitstekend, veel van zijn kinderen worden geprimeerd en hoog geplaatst op 
de premiekeuringen. Dit jaar is Beloki gepromoveerd naar de 2de fase van het fok-
plan. Beloki is een sterk gebouwde hengst met een fraai hoofdje, veel uitstraling en 
beste bewegingen. Beloki is een hele andere kleur palomino dan wij gewend zijn 
het wordt ook wel Sooty Palomino genoemd.

Dekgeld € 175,- inclusief BTW en stamboekkosten.

  Adam van Spuitjesdom
 Gentleman van Bangaerde
  Parlington Carly
V. Sander van de Hoefslag
  Barflat 20th Century Boy
 Kelly van de Hoefslag
  Collester van Wegdam
  Expensive van Bromishet
 Kalypso of Sportview
  Strathbogie Milly
M. Raysa van de Dorpsbleek
  Adam van Spuitjesdom
 Giovi van Stal Brammelo
  Davine van Stal Brammelo

Beloki van Stal Brammelo   
Palomino 84 cm.



Vanity de UITBLINKER van de hengstenkeuring 2013, hij behaalde zowel het mini 
kampioenschap als ook het Algemeen kampioenschap en de titel Erekampioen in 
2013. Uiteraard behaalde hij ook dit jaar weer een 1ste premie. Vanity is interes-
sant qua kleur en afstamming voor de minifokkerij. Zijn vader is Brevet van 
Spuitjesdom, een hengst die zijn sporen verdiend heeft zowel in de baan als in de 
fokkerij. De moeder van Vanity is de apart gekleurde 1ste premie Kroon-Preferente 
merrie Ourisia van de Buxushof en haar moeder is eveneens Kroon-Preferent. Dat 
Vanity best fokt blijkt wel uit de zeer goede keuringsresultaten van zijn kinderen hij 
is daarom dan ook definitief goedgekeurd. Ze hebben een hoog premiepercentage 
met veel kopnummers, verschillende 1ste premies en diverse kampioenen op de 
premiekeuringen. Ook dit jaar heeft Vanity er weer een goedgekeurde zoon bij. 
Allebei de goedgekeurde zonen zijn bruinbont en behaalden een 1ste premie. Zijn 
populaire bruinbonte kleur ook wel drie-kleur bont genoemd vererft Vanity zeer 
sterk. Vanity is fraai van type met veel ras, een mooi front en een sprekend hoofdje, 
hij heeft een sterke royale stap en een excellente draf die hij keer op keer laat zien. 
Vanity is een topper zowel in de baan als in de fokkerij ! 

Dekgeld € 190,- inclusief BTW en stamboekkosten.

  Hugo of Longacre
 Vorden Buddleia
  Park View Betty Boo
V. Brevet v. Spuitjesdom
  Kim de Bibiana
 Plaisir v. Spuitjesdom
  Boltwood Fairy Ring
  Adam v. Spuitjesdom
 Harvey v. St. de Veldmaat
  Daphne v. St. de Veldmaat
M. Ourisia v.d. Buxushof
  Boltwood Prince Charles
 Adele v. ’t Rinkveld 
  Watehover Elite

Vanity van de Buxushof   Bruinbont 85 cm.

Nationaal Kampioen 
en Erekampioen HK 2013



Yankee van Stal Ankeveen    
zwartbont 85 cm.

Yankee is een topper in de keuringsbaan, elk jaar staat hij in de kop van zijn        
rubriek. Yankee behaalde maar liefst 7x een 1ste premie en was beste 4-jarige 
hengst in 2010 en Minikampioen in 2011 op de hengstenkeuring.
Dus een echte keuringstopper die ook nog eens goed fokt want hij is vorig jaar 
gepromoveerd naar de 2de fase van het fokplan.
Zijn kinderen presteren zeer goed op de keuringen en hebben al vele kopplaatsen 
en kampioenstitels behaald.
Yankee heeft als vader Morjoy Nickel een zwartbonte minihengst die super heeft 
gefokt. Morjoy Nickel is geëxporteerd naar Zweden. De moeder van Yankee is de 
Kroon-Preferente Highlight van Stal Ankeveen. Highlight is meervoudig hengsten-
moeder en ze heeft ook meerdere 1ste premie dochters. Highlight komt uit de 
Kroon-Preferente topmerrie Perdita of Catchpool. Yankee heeft veel ras met een 
fraai sprekend hoofdje, een mooi front, beste correcte bewegingen en hij blinkt uit 
in draf.

Dekgeld € 175,- inclusief BTW en stamboekkosten.

  Romany Paco
 Bulkgwyn Humbug
  Bulkgwyn Bouncing Babe
V. Morjoy Nickel
  Kington Pinoccio
 Bulkgwyn Nicky
  Southley Nuthatch
  Sonny Boy of Tangwick
 Orion of Brindister
  Isla of Brindister
M. Highlight van Stal Ankeveen 
  Viscount of Catchpool
 Perdita of Catchpool
  Jemina of Catchpool

Minikampioen HK 2011



Diego B. van Hedel                        Zwart  90 cm.

Diego, de zwarte parel van de kleine maat, is een uitblinker in ras en beweging. 
Diego werd bij zijn eerste goedkeuring op kop geplaatst van de nieuwe jaargang 
kleine maat met een 1ste premie, hij was de favoriet van het publiek van die jaar-
gang. Ook vorig jaar stond hij 1ste geplaatst in zijn rubriek en behaalde een 1ste 
premie. Dit jaar werd hij 2de geplaatst met wederom een 1ste premie. Diego heeft 
als vader de zeer goed fokkende 1ste premie hengst Tornado van Stal van 
Aschberg. Tornado is defintief goedgekeurd. De moeder van Diego is de 1ste     
premie Kroon-Preferente merrie Willemientje van Hedel. Zij heeft al zeer ver-    
dienstelijk gefokt en goed gepresteerd in de keuringsbaan. Willemientje is van de 
1ste premie hengst Gerrol van de Römer x Spirit van Stal Volmoed en komt van 
moederszijde uit een zeer goed fokkende ”Tolberg” lijn. Diego is fraai in behang 
en belijning, hij heeft een super mooi hoofdje met veel front, best beenwerk      
een energieke vlotte stap en een excellente draf!! We hebben dan ook hoge       
verwachtingen van deze raskikker en drafwonder en zijn benieuwd naar zijn eerste 
veulens !!

Dekgeld € 140,- inclusief BTW en stamboekkosten.

  Fanster van de Gathe
 Kotonofico van Stal Brammelo
  Givenchy van Stal Brammelo
V. Tornado van Stal van Aschberg
  Gelder van Zuylichem
 Laura van de Leutsestraat
  Fanny van de Leutsestraat
 
  Balade van de Römer
 Gerrol van de Römer
  Simone van de Koxkampen
M. Willemientje van Hedel
  Spirit van de Tolberg
 Nancy van de Tolberg
  Jetje van de Tolberg

Kopnummer HK ’13-’14



Zegmar is een aparte, niet alleen vanwege zijn kleur maar ook zeker door zijn exterieur en beste 
bewegingen. Zegmar is vier keer op rij (2011, 2012, 2013 en 2014) op kop geplaatst met een 1ste 
premie en bleef steeds tot en met de laatste meestrijden om het kampioenschap. In 2011 werd 
Zegmar uitgeroepen tot Nationaal Kampioen van de kleine maat. Zegmar is gefokt op de bekende 
”Zandkamp” stal. Zijn vader is de zeer goed fokkende cream-dun bonte hengst Pybe van Stal de 
Toekomst en moeder is de Kroon-Preferente 1ste premie merrie Fifi van de Zandkamp. Fifi heeft 
als vader de Preferente hengst Winston LH en als moeder de Kroon-Superpreferente merrie 
Nicoline van de Zandkamp. De kinderen van Zegmar presteren bijzonder goed op de keuringen, 
vele behaalden een premie met diverse kopnummers en er waren ook Kampioenen waaronder de 
fraaie valkkleurige middenmaat kampioen van Maren-Kessel. Zegmar heeft ook een goedgekeur-
de zoon namelijk Edward van de Poelwijklaan die dezelfde kleur heeft als zijn vader en inmid-
dels heeft Zegmar ook in het buitenland goedgekeurde zonen. Zegmar is dit jaar definitief goed-
gekeurd en werd wederom bekroond met een 1ste premie. Zijn kinderen vallen op door hun 
presentatie en bewegingen. Wat ook opvallend is dat veel kinderen dezelfde aparte kleur hebben 
als Zegmar, maar daarnaast zijn er ook cream-dun, blue-dun en palomino’s geboren. Zegmar is 
mooi van type met een fraai hoofdje en veel front, een ruime zeer vlotte stap en een sublieme 
draf. Zegmar is het bewijs dat Kleur, Kwaliteit en Fokkerij samen kunnen gaan !!! 
Dekgeld € 140,-  inclusief BTW en stamboekkosten.

  Chris v.d. Provincialeweg
 Jannique v. St. Maruschka 
  Elsje v.d. Brugsteeg
V. Pybe v. St. de Toekomst
  Gigant v.h. Wolfskamp
 Maruschka v. St. de Toekomst
  Petra v.d. Römer
  Kismet v. Bunswaard
 Winston L.H.
  Juggle of Marshwood
M. Fifi v.d. Zandkamp
  Favoriet v. Wolferen
 Nicoline v.d. Zandkamp
  Hariette v. Rozendaal

Zegmar van de Zandkamp  
Valk met aalstreep 92 cm. 



Euforie van de Wechterholt Vos  96 cm.

Euforie, een aanwinst voor ons station en zeker ook voor de vosfokkerij. Euforie is 
vorig jaar goedgekeurd en stond op de derde plaats met een 1ste premie in een 
zeer sterke groep middenmaats hengsten. Dit jaar stond hij wederom derde in zijn 
rubriek en behaalde ook weer een 1ste premie. Zijn vader is de zeer goed fokken-
de 1ste premie hengst Naikel van de Witte Maat (zoon van de welbekende 
Preferente tophengst Rivo van Baal). Naikel is verkocht naar Duitsland en dient 
daar nu de fokkerij. De moeder van Euforie is de 1ste premie Kroon-Preferente Top 
merrie Sandriana-H van de Wechterholt zij is 2x Algemeen Jeugd Kampioen ge-
weest en 3x Erekampioen en behaalde maar liefst 7x een 1ste premie. Sandriana is 
een dochter van de Preferente hengst en topverever Grandioso van Wegdam uit de 
Kroon-Preferente merrie Narrin van de Wechterholt (ook een merrie met diverse 
kampioenstitels). Het juryrapport op de hengstenkeuring van Euforie luidde: zeer 
goed van ras en verhoudingen, goede schouderpartij, fraaie croupe, beenwerk 
goed ontwikkeld, vertoonde een sterke stap met veel souplesse, draf idem.

Dekgeld € 140,- inclusief BTW en stamboekkosten.

  Ivo van Tilburg
 Rivo van Baal
  Nandy van Stal Nieuwemoed
V. Naikel van de Witte Maat
  Winston van de Viersprong
 Haike van de Witte Maat
  Bonnie van de Witte Maat
  Adam van Spuitjesdom
 Grandioso van Wegdam
  Anoeska van het Gement
M. Sandriana-H v.d. Wechterholt 
  Ferdinand v. Stal de Dwarsdijk
 Narrin van de Wechterholt 
  Isabella van de Wechterholt



Diamond Hagenstrup           Vosbont  96 cm.

Diamond is goedgekeurd in Denemarken en hij heeft een beste en vrije bloedvoering 
met interessante voorouders.
Vader Højlunds Macaulay is een 1ste klasse hengst en Kampioen geweest. Macaulay 
is een tophengst in Denemarken met veel 1ste klasse nakomelingen. Zowel vader als 
moeder van Macaulay zijn Elite dieren. De moeder van Macaulay heeft 7 zonen in 
de fokkerij. De moeder van Diamond, Hollydel Dixie, is meerdere malen show-   
winner en kampioen geweest in de UK. Zij heeft nog een rechtstreekse Marshwood 
gefokte vader namelijk Rockwood of Marshwood, zoon van de befaamde voshengst 
Gletness Rockall (vader van o.a. On the Rocks en Jolly Roger of Marshwood)
Diamond heeft een goedgekeurde zoon in Denemarken en diverse zeer goed scoren-
de dochters. Recent werd een dochter van Diamond nog kampioen op de keuring in 
Skanderborg. Hij is mooi van type met een fraai front en veel hengstuitdrukking. Hij 
heeft beste benen en zeer goede bewegingen. De eerste jaargang veulens van 
Diamond afgelopen jaar hier in Nederland lijken veel belovend, ze werden vlot     
geprimeerd en zijn doorgaans mooi bont getekend. Diamond dekt met een Deense   
licentie, zijn veulens worden door het NSPS geregistreerd in het A boek. 
Er zijn geen extra kosten voor de registratie van het veulen.  

Dekgeld € 140,- inclusief BTW en stamboekkosten.

  Øxenholm Poseidon
 Kaolin Bomlund
  Gletness Salome
V. Højlunds Macaulay
  Napoleon I
 Højlunds Little Loveley Maley
  High Society Garbo
  Gletness Rockall
 Rockwood of Marshwood
  Crinkle of Marshwood
M. Hollydel Dixie
  Tic Tac
 Diana of Waterloo
  Daisy of Waterloo



Fireball is super interessant gefokt! Hij heeft zowel van vaders- als moederszijde 
het befaamde Marshwood-bloed in zijn pedigree. Fireball is dit jaar voor het eerst 
goedgekeurd en behaalde een 1ste premie. Zijn vader is de zeer goed fokkende 
1ste premie hengst Bergerac van Gelre. Bergerac is een rechtstreekse zoon van On 
The Rocks of Marshwood (v. Gletness Rockall x Pauline of Marshwood, Kroon-
Superpreferent). Bergerac’s moeder is de Kroon-Preferente merrie Kimberly van 
Gelre. De moeder van Fireball is de Kroon-Preferente 1ste premie merrie Serenade 
van Graafland. Serenade heeft als vader de Preferente Oud Nationaal Kampioen 
Newton van Dorpzicht en als moeder de Kroon-Preferente merrie Paeony of 
Marshwood, zij behaalde 9x een 1ste premie (v. Ransom of Marshwood x 
Pauline of Marshwood, Kroon-Superpreferent). Pauline of Marshwood is 4-voudig 
hengstenmoeder! Fireball is een rastypische hengst met mooie verhoudingen, goed 
in het front, een fraai hoofdje, best ontwikkeld beenwerk en ruime vlotte bewegin-
gen. Daarbij zit hij royaal in staart en manen en heeft een gouden karakter. Fireball 
is de hengst met het zo gewilde Marshwood-bloed in zijn afstamming !

Dekgeld € 140,- inclusief BTW en stamboekkosten.

  Gletness Rockall
 On the Rocks of Marshwood
  Pauline of Marshwood
V. Bergerac van Gelre                              
  Amice van de Amstelhof           
 Kimberly van Gelre
  Daisy van de Amstelhof
                                  
  Rosson of Transy
 Newton van Dorpzicht
  Fluke of Marshwood
M. Serenade van Graafland
  Ransom of Marshwood
 Paeony of Marshwood
  Pauline of Marshwood

Fireball van Gelre   Zwart 99 cm.
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Nationaal Kampioen grote maat en Algemeen Nationaal Kampioen hengsten-    
keuring 2014. Eerder in 2011 was Berno al kampioen van de nieuwe jaargang 
eveneens met een 1ste premie. Berno heeft als vader de extra fokkende              
1ste premie Preferente hengst Shadow van Drieoka ,zoon van Oud-Nationaal kam-
pioen Libero W van de Hertraksestraat. De moeder van Berno is de 1ste premie 
Kroonmerrie Veerle van Stal van Bree, zij is een dochter van de 1ste premie hengst 
Octaaf van de Römer x Carel van de Schaapshoeve en van moederszijde komt zij 
uit de bekende ”Langelo” fokkerij. De eerste drie jaargangen kinderen van Berno 
hebben een zeer goede indruk achtergelaten, veel zijn er geprimeerd (van de     
enters en twenters bijna 100%) en daarbij nogal wat kopnummers en kampioenen 
met o.a. de Algemeen Jeugkampioenen van Maren-Kessel en Heteren. Dit jaar zijn 
er uit de eerste jaargang van Berno maar liefst 2 zonen goedgekeurd die allebei 
een 1ste premie behaalden. Berno is een fraaie rastypische hengst met een        
schitterende belijning en royaal behang, goed ontwikkeld en correct beenwerk met 
goede voeten en zeer vlot in stap en draf.

Dekgeld € 140,- inclusief BTW en stamboekkosten.

  Deandy van Stal Possemis
 LiberoW van de Hertraksestraat
  Elisha van de Hertraksestraat
V. Shadow van Drieoka
  Lord Gloom van Vliek
 Esstella van de Mulder 
  Sirientje van de Mulder
  Friso van de Heuvelshof
 Octaaf van de Römer 
  Heideroosje van de Römer
M. Veerle van Stal van Bree
  Carel van de Schaapshoeve
 Lizet van Stal van Bree
  Fabienne van Stal Langelo

Berno van de Pelgrim            Zwart  100 cm.

Nationaal Kampioen HK 2014



Elegant was dit jaar het kopnummer bij 4-jarige hengsten grote maat en werd      
bekroond met een 1ste premie. Daarbij werd hij verkozen tot beste 4-jarige hengst 
van de hengstenkeuring 2015. Hij is bijzonder fraai gefokt en stamt af van de beste 
bloedlijnen van Nederland. Zijn vader Arno van de Bloemhof is een 1ste premie 
zoon van de Preferente topverver Friso van de Heuvelshof. Moeder Zafanja is een 
exterieur topper die Kroon is met diverse 1ste premies. Zafanja werd in 2014 
Algemeen Kampioen en Erekampioen op de premiekeuring in Bergharen. De vader 
van Zafanja is de extra fokkende Preferente 1ste premie hengst Shadow van 
Drieoka en haar moeder is de 1ste premie Kroonmerrie Sibbeltje van de Bloemhof. 
Sibbeltje is Algemeen Kampioen van de IJsselstreek geweest. Elegant is fraai van    
type en ras en mooi in belijning. Met een fraai sprekend hoofdje en een mooi 
front, best ontwikkeld beenwerk en goede en vlotte bewegingen. En hij zit royaal 
in staart en manen. Kortom een klasse hengst met een excellente pedigree !!

Dekgeld € 140,- inclusief BTW en stamboekkosten.

  Asterix van Dorpzicht
 Friso van de Heuvelshof
  Zilvester van Stal Geerhof
V. Arno van de Bloemhof
  Elegast van Bunswaard
 Jacintha van de Bloemhof
  Excelle van de Bloemhof
  Libero W v.d. Hertraksestraat
 Shadow van Drieoka
  Esstella van de Mulder
M. Zafanja van de Bloemhof  
  Friso van de Heuvelshof
 Sibbeltje van de Bloemhof
  Fennaty van Geldersoord

Elegant van de Bloemhof   Zwart  102 cm.

Beste 4-jarige hengst HK 2015



Wesley is al diverse keren bekroond met een 1ste premie op de hengstenkeuring, 
zo ook dit jaar weer. Wesley heeft een afstamming om U tegen te zeggen!! Zijn   
vader is de zeer goed fokkende 1ste premie hengst Oregen van de Kleine Tip,     
vader van meerdere goedgekeurde zonen en nu actief in Zweden. En dan         
moederszijde van Wesley, met vier generaties Kroon-Preferente Kampioenen, want 
zowel moeder Lady van Stal van Aschberg als grootmoeder Gitta van Stal van 
Aschberg en overgrootmoeder Wendy zijn merries van topniveau, zij hebben      
eigenlijk alles bereikt !! Lady heeft als vader de Preferente hengst Excellent van de 
Uitweg. Dat Wesley uitstekend fokt is dus geen wonder. Daarom is hij nu dan ook 
definitief goedgekeurd. De nationaal kampioen van de bontenkeuring 2012 is een 
dochter van Wesley en er is een zoon van hem goedgekeurd, namelijk de vosbon-
te hengst Dalton van Stal van Aschberg. Wesley vererft zijn bonte kleur zeer sterk. 
Wesley is met zijn royale behang en fraaie zwartbonte kleur een indrukwekkende 
verschijning om te zien en daarbij is hij mooi van type en verhoudingen met een 
fraai hoofdje en beste benen en vlotte bewegingen. En wat zeer zeker ook positief 
is bij Wesley is zijn SUPER fijne karakter !!

Dekgeld € 140,- inclusief BTW en stamboekkosten.

  Cansas v. St. Possemis
 Gelder v. Zuylichem
  Beauty v.d. Uitweg
V. Oregen v.d. Kleine Tip
  Edmund v.d. Brouwerij
 Lucy v. Bunswaard
  Crystal v. Bunswaard
  Zephyr v.d. Kozakkenhoeve
 Excellent v.d. Uitweg
  Octavia of Dewland
M. Lady v. St. v. Aschberg
  Zeoliet v.d. Ponyhoeve
 Gitta v. St. v. Aschberg
  Wendy v. St. v. Aschberg

Wesley van Stal van Aschberg 
Zwartbont 103 cm.



FBI is dit jaar voor het eerst goedgekeurd, hij behaalde een 1ste premie en werd 
3de geplaatst in zijn rubriek. Zijn vader is de Nationaal Kampioen van 2014 Berno 
van de Pelgrim. Berno kreeg uit zijn eerste jaargang meteen 2 zonen goedgekeurd, 
die beide een 1ste premie behaalden. De moeder van FBI is de 1ste premie 
Kroonmerrie Bubblicious van Stal Polderzicht. Bubblicious is een dochter van de 
1ste premie hengst Ulver van het Aeghterhuus uit de Kroon-Preferente merrie 
Senna van Stal Polderzicht (v. Newton van Geldersoord). Senna was Nationaal 
Kampioen op de Bontenkeuring in 2010 en ze heeft al meerdere 1ste premie 
Kroon dochters gebracht die ook reeds kampioen zijn geworden. De eerste vijf     
generaties merries in de moederlijn van FBI zijn Kroon en of Preferent. FBI is fraai 
van type met veel front en rasuitdrukking, best ontwikkeld beenwerk, hij heeft een 
extra ruime stap, een excellente draf en zit royaal in staart en manen.
Met FBI wordt niet gereisd.

Dekgeld € 175,- inclusief BTW en stamboekkosten.

  Libero W vd Hertraksestraat
 Shadow van Drieoka
  Esstella van de Mulder
V. Berno van de Pelgrim
  Octaaf van de Römer
 Veerle van Stal van Bree
  Lizet van Stal van Bree
 
  Kotonofico v. Stal Brammelo
 Ulver van het Aeghterhuus
  Paesly van het Aeghterhuus
M. Bubblicious v. Stal Polderzicht
  Newton van Geldersoord
 Senna van Stal Polderzicht
  Hester van Stal Polderzicht

FBI van Stal Polderzicht zwart 105 cm.
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Edward is vorig jaar voor het eerst goedgekeurd en behaalde een 2de premie. Dit 
jaar is hij wederom bekroond met een 2de premie op de hengstenkeuring. Hij 
heeft net als zijn vader een aparte kleur die we maar zelden zien in de grotere    
maten. Zijn vader is de zeer goed fokkende exterieur topper Zegmar van de 
Zandkamp. De moeder van Edward is de 1ste premie Kroonmerrie Toby van Stal    
’t Hurkske, zij heeft als vader de 1ste premie hengst Leon LH uit de 1ste premie 
Kroonmerrie Lucky Lady van Hornerheide. De fraaie Lucky Lady heeft als vader 
Jolly Roger of Marshwood x een Kroon-Preferente dochter van Flash of Haybrake. 
Edward is nog een jeugdige hengst die mooi is in verhoudingen met veel uitstraling 
en zeer vlotte bewegingen.

Met Edward wordt niet gereisd.

Dekgeld € 140,- inclusief BTW en stamboekkosten.

  Jannique van Stal Maruschka
 Pybe van Stal de Toekomst
  Maruschka P. v. Stal Toekomst
V. Zegmar van de Zandkamp
  Winston L.H.
 Fify van de Zandkamp
  Nicoline van de Zandkamp
  Grandioso van Wegdam
 Leon L.H.
  Gabrielle L.H.
M. Toby van Stal ’t Hurkske  
  Jolly Roger of Marshwood
 Lucky Lady van Hornerheide
  Paulientje van het Hof

Edward van de Poelwijklaan
 Bay-dun  98 cm.



De 3 Nationale Kampioenen van Hengstenhouderij Kramp,
Gelder van Zuylichem 1999, Vanity van de Buxushof 2013, 

Berno van de Pelgrim 2014

Vanity 
van de Buxushof

Berno 
van de Pelgrim



Gloriant van de Belschuur

Kerswell Cloud

Hengsten verhuurd in 2015



Hengsten verhuurd in 2015

Raoul van  Stal Olyhof

Viggo van Stal Munnikkenland



HENGSTENHOUDERIJ KRAMP
-  Alle dekgelden zijn inclusief B.T.W. en stamboekkosten.

-  Guste merries 20% korting van het dekgeld.

-  Risico’s in verband met dekkingen der merries zijn voor rekening van de 
merriehouder.

-  Stalling, weide en veterinaire begeleiding mogelijk.

-  Dekkingen geschieden onder de voorwaarden van de Bond van Shetland 
Pony Hengstenhouders.

-  Wij komen bij u langs vanaf 28 april tot en met 1 september 2015.

Parallelweg Noord 5a    
6675 NC Valburg

Tel: 06 - 55164506
b.g.g.: 026 - 4722926

    

e-mail: hengstenhouderijkramp@hetnet.nl

www.hengstenhouderijkramp.nl
Volg ons ook op facebook 

Foto’s zijn gemaakt door Leontien Ruissen www.fotografieleontienruissen.nl

Wij houden onze hengstenshow 
op zaterdag 18 april om 20.00 uur  

in manege ”De Fruithof”
te Heteren.


