
Holland van Ruimzicht
Nationaal Kampioen grote maat 2019

(v. Caz van Stal Nieuwemoed)

Caz van Stal Nieuwemoed,
Nationaal Kampioen 2015
Erekampioen 2015, 2016 en 2017
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Heit is een zeer fraaie kleine palomino hengst met veel manen en staart. Hij meet 
maar 79 cm en is vele generaties mini gefokt en daardoor zeer bruikbaar voor de 
minifokkerij. Heit heeft als vader Shandy van Bromishet de populaire 1ste premie 
dunalino hengst. Shandy heeft zeer veel goedgekeurde zonen in het buitenland    
en in Nederland. Shandy is 79 cm. De moeder van Heit is de vos Kroon merrie 
Dunya van de Raven zij meet 81 cm. Dunya heeft als vader de definitief goed-    
gekeurde 1ste premie hengst Silverstar van de Rakkertjes, 82 cm. In de moederlijn 
van Dunya zien we nogal wat gerenommeerde Kroon-Preferente fokmerries die 
een grote bijdrage hebben geleverd in de minifokkerij. De eerste jaargang veulens 
van Heit scoorden afgelopen jaar zeer goed, zo waren er mini-veulenkampioenen 
in Kapel-Avezaath en Heteren. Wat opviel bij zijn kinderen was de presentatie    
en bewegingen. Heit is mooi van type met een fraai sprekend hoofdje, hij is     
goed in verhoudingen en mooi in belijning met goed ontwikkeld beenwerk. De   
bewegingen zijn vlot en vierkant. Heit is bekroond met een 2de premie.

Dekgeld e 155,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Goldwin van Wegdam
 Leandro van Stal Brammelo
  Gladyss van Stal Brammelo
v. Shandy van Bromishet
  Kerswell Rum
 Shandydown Dame Vera
  South Sands Elsie
  
  Menno van de Rakkertjes
 Silverstar van de Rakkertjes
  Nathalie van de Rakkertjes
m. Dunya van de Raven
  Hotze van de Raven
 Zenne van de Raven
  Sakira van de Raven

Heit van de Raven  Palomino 79 cm.



Een aanwinst in de minifokkerij blijkt zeker de zeer fraaie 1ste premie bruinbonte 
minhengst Fascination. Deze kleine raskikker is een lust voor het oog mede door 
zijn extreem lange manen en volle staart. Fascination heeft een fraaie pedigree, zijn 
vader is de super bewegende 1ste premie hengst Tampico Dynamic van de 
Colorstable (v. D.D. van de Beemster). De moeder van Fascination is de 1ste      
premie Kroon merrie Ravelation van de Colorstable. Zij heeft de Preferente bruin-
bonte 1ste premie hengst Larsto van de Berkenhoeve als vader. Haar moeder is de 
Kroon-Preferente topmerrie Hillary van Kort Ambacht. Hillary is een dochter van de 
Kroon-Super Preferente merrie Darling van de Zandkamp. Fokken doet Fascination 
super goed, er zijn al diverse mini veulenkampioenen op de premiekeuringen      
geweest en vele kopnummers. Daarbij fokt hij ook nog eens aparte kleuren die erg 
in trek zijn bij het koperspubliek. Op de Selectsale van 2018 was de veilingtopper 
een dochter van Fascination. Fascination is zeer goed van type met een mooi front 
en een fraai sprekend hoofdje. Hij heeft een vlotte correcte stap en is extra in zijn 
draf. Fascination, zijn naam spreekt voor zich.

Dekgeld e 155,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Parlington Pimpernell
 Dreadnought Dynamic v.d. Beemster
  North Wells Rose Ba-Ba
v. Tampico Dynamic
  Adam v. Spuitjesdom
    v.d. Colorstable Olivia Senzation v.d. Colorstable
  Darling v.d. Zandkamp
  Gold Star v.d. Beatrixlaan
 Larsto v.d. Berkenhoeve
  Bettie v.d Prinsenhof
m. Ravelation
  Adam v. Spuitjesdom
     v.d. Colorstable Hillary v. Kort Ambacht
  Darling v.d. Zandkamp

Fascination van de Colorstable   
bruinbont   81 cm.



Geraldo van de Sleedoorn is een fraaie verschijning qua kleur en daarbij beschikt 
hij ook over de nodige kwaliteit. Geraldo heeft de zeldzame aparte kleur wildkleur 
smokey dat lijkt op de blue-dun kleur. Geraldo heeft als vader de zeer populaire 
1ste premie dunalino hengst Shandy van Bromishet (vader van veel goedgekeurde 
zonen). De moeder van Geraldo is de smokey kleurige Kroon merrie Zalistair van 
de Sleedoorn. Zalistair is een dochter van de beroemde 1ste premie palomino 
hengst Kerswell Cloud. De moeder van Zalistair is de Preferente 2de premie mini-
merrie Starlight van het Ponystalletje, zij is een dochter van de 1ste premie hengst 
Lucky Waterbron. Geraldo is al 3x bekroond met een 1ste premie op de hengsten-
keuring, en werd ook steeds hoog geplaatst in zijn rubriek. De eerste jaargangen 
veulens van Geraldo lijken zeer veel belovend met een grote diversiteit aan       
kleuren. Geraldo is zeer goed van type met een mooie voorhand en een sprekend 
hoofdje. Hij heeft goed ontwikkeld beenwerk met beste voeten en zeer goede    
ruime bewegingen.

Dekgeld e 155,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Goldwin van Wegdam
 Leandro van Stal Brammelo
  Gladyss van Stal Brammelo
v. Shandy van Bromishet
  Kerswell Rum
 Shandydown Dame Vera
  South Sands Elsie
  Kerswell Mistral
 Kerswell Cloud
  Kerswell Countess
m. Zalistair van de Sleedoorn
  Lucky Waterbron
 Starlight van het Ponystalletje
  Naroesje van het Ponystalletje

Geraldo van de Sleedoorn     
wildkleur smokey / blue dun 84 cm.



De palomino minitopper Collovatti behaalde al 4x een 1ste premie op de hengsten-
keuring. In 2012 en 2014 werd hij zelfs 1ste geplaatst in zijn rubriek. De vader van 
Collovatti is de zeer kleine Preferente palomino hengst Sander van de Hoefslag. 
Collovatti’s moeder is de extra fokkende 1ste premie mini merrie Exclusive van Stal 
Brammelo. Exclusive behaalde 6x een 1ste premie en is Super-Preferent. Ze heeft al 
vijf 1ste premie kinderen gefokt. Exclusive is een dochter van de oud Nationaal 
Kampioen en Keur-Preferente hengst Adam van Spuitjesdom uit de Kroon-
Preferente merrie Baukje van Vries. In de fokkerij doet Collovatti het uitstekend, zijn 
kinderen worden vlot geprimeerd met diverse kopnummers en kampioenen. Vooral 
bij de enters en twenters heeft hij een hoog premiepercentage. Collovatti is dan ook 
definitief goedgekeurd in 2019. Collovatti is fraai van type met een aansprekend 
front en een mooi hoofdje. Collovatti is zeer goed in beweging waarbij hij uitblinkt 
in draf. Collovatti vererft zijn fraaie palomino kleur zeer sterk, daarnaast vererft hij 
ook de mushroom kleur. Zijn kinderen zijn dan ook erg in trek bij het kopers 
publiek.

Dekgeld e 155,- exclusief 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
  
  Vorden Buddleia
 Adam van Spuitjesdom
  Chatsworth Blossom
m. Exclusive van Stal Brammelo
  Tempo van de Zandkamp
 Baukje van Vries
  Lada van Vries

Collovatti van Stal Brammelo    
palomino 84 cm.



Hier is hij dan de zwartbonte Mini topper Winsomeboy ! Een fokhengst bij uitstek, 
hij behaalde 6x een 1ste premie en was Minikampioen op de hengstenkeuring in 
2012. Vader van 6 goedgekeurde zonen in Nederland en vele in het buitenland. 
Daarnaast heeft hij ook veel mini-kampioenen en kopnummers geleverd op de      
regionale premiekeuringen. De vader van Winsomeboy is de extra goed fokkende 
zwartbonte Engelse hengst Morjoy Nickel (82 cm). Morjoy Nickel is geexporteerd 
naar Zweden en daar ook goedgekeurd. De moeder van Winsomeboy, Savannah 
van de Rising Sun Stable is een Kroon-Preferente 1ste premie merrie. Zij is een 
dochter van de 1ste premie hengst Now or Never van Stal Ankeveen x de Preferente 
merrie Helke van de Rakkertjes. Winsomeboy is fraai van type met een mooi     
sprekend hoofdje en veel behang. Hij heeft zeer goed en hard beenwerk met een 
energieke stap en een excellente draf.

Dekgeld e 155,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Romay Paco
 Bulkgwyn Humbug
  Bulkgwyn Bouncing Babe
v. Morjoy Nickel
  Kington Pinoccio
 Bulkgwyn Nicky
  Southly Nuthatch
  Hairos van Stal Fortuna
 Now or Never van Stal Ankeveen
  Perdita of Catchpool
m. Savannah vd Rising Sun Stable
  Cuno van de Lindenhof
 Helke van de Rakkertjes 
  Brandon Astra

Winsomeboy van de Rising Sun Stable
zwartbont 86 cm.

Minikampioen HK 
2012



Diego, Nationaal Kampioen kleine maat 2016 en Reservekampioen kleine maat 
2018. Een echte uitblinker in ras en beweging. Kopnummer van zijn rubriek op de 
hengstenkeuringen van 2013, 2014, 2016, 2017 en 2018 en altijd bekroond met 
een 1ste premie! Diego heeft als vader de extra fokkende 1ste premie hengst 
Tornado van Stal van Aschberg. Tornado is definitief goedgekeurd. De moeder van 
Diego is de 1ste premie Kroon-Preferente merrie Willemientje van Hedel, zij fokt 
uitstekend en heeft zeer 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 en veel front, best beenwerk een 
energieke vlotte stap en een excellente draf! In de fokkerij overtreft Diego alle    
verwachtingen bijna al zijn kinderen worden geprimeerd en hooggeplaatst. En 
daarbij zijn meerdere kampioenen! Dit jaar is er ook een zoon van Diego goed- 
gekeurd namelijk Kyaro van de Kuiperij. Wat opvalt bij zijn kinderen zijn             
de mooie hoofdjes en houding en de royale bewegingen. Diego de enige      
”Black Pearl” in de kleine maat.
Dekgeld e 135,- exclusief 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 Stal Volmoed
 Nancy van de Tolberg
  Jetje van de Tolberg

Kampioen kl. maat 2016
en Res.kamp. 2018

Diego B. van Hedel                       Zwart  90 cm.



Uhno, de vernieuwer voor de vos fokkerij ! Uhno is door zijn zeer goede kwaliteiten en 
vreemde bloedvoering een welkome aanwinst voor de vos fokkerij. Uhno heeft als vader de in 
Nederland geboren maar in Zweden goedgekeurde vos hengst Wilfred van de Zandhoeve. 
Wilfred heeft 6x goud behaald in Zweden. Hij behaalde 42 punten en heeft het predikaat 
SUCH. Zijn vader is de super fokkende Preferente hengst Friso van de Heuvelshof. Moeder 
van Wilfred is de Kroon-Preferente 1ste premie merrie Anke van Stal Brammelo (v.Heraut van 
Bunswaard x Star of Freesland). Anke heeft ook 42 punten in Zweden behaald. De moeder 
van Uhno is Kölnäs Ohna een keurings topper op de Zweedse shows, ze behaalde maar liefst 
14x Goud (40 punten of meer) met diverse kampioenstitels. Ze is 3x gewaardeerd met 44 pun-
ten en heeft het predikaat SUPER SUCH. Haar vader is Almnäs Flis (v. Jolly Roger of 
Marshwood x Wells Fireman) ook die heeft een indrukwekkende keuringscarriere gehad hij is 
Super SUCH Elit. De moeder van Ohna is de Elit merrie Kölnäs Angelick zij is een dochter van 
de Elit hengst Gletness Rockall (v. Fireball of Marshwood x Baron of Marshwood). Uhno zelf 
behaalde dit jaar wederom een 1ste premie en bezette de 2de plaats in zijn rubriek. Met zo’n 
top afstamming als die van Uhno in combinatie met ras uitstraling, een fraai type met een 
mooi front, best beenwerk en een ruime vlotte stap en draf garandeert succes in de fokkerij.

Dekgeld e 135,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Asterix van Dorpzicht
 Friso van de Heuvelshof
  Zilvester van Stal Geerhof
v. Wilfred van de Zandhoeve
  Heraut van Bunswaard
 Anke van Stal Brammelo
  Star of Freesland
 
  Jolly Roger of Marshwood
 Almnäs Flis
  Pieta van Kleynwijk
m. Kölnäs Ohna
  Gletness Rockall
 Kölnäs Angelick
  Moniek van de Heide

Kölnäs Uhno vos   94 cm.



Gosh heeft een aparte kleur namelijk bay-dun bont en daarbij ook een interessante 
pedigree. Gosh is door ons zelf gefokt en als veulen verkocht naar Duitsland voor 
de opfok. Gosh heeft als vader de 1ste premie valk hengst Zegmar van de 
Zandkamp. Zegmar is een begrip in binnen en buitenland bij de shetlandfokkers 
door zijn kwaliteiten en fraaie kleur. De moeder van Gosh is de naar Zwitserland 
geëxporteerde bruinbonte Kroonmerrie Bubbly van Stal Polderzicht zij is een 
dochter van Nationaal kampioen hengst Vanity van de Buxushof uit de Kroon-
Preferente merrie Lotte van Stal Polderzicht. Bubbly is een volle zus van de 1ste 
premie bruinbonte hengst Cassis van Stal Polderzicht. Wat opviel vorig jaar uit 
Gosh z’n eerste jaargang veulens was de grote variatie aan kleur die hij doorgaf 
aan zijn kinderen. Gosh is goedgekeurd in Schleswig-Holstein (Duitsland) en werd 
daar tot Rasse Siegerhengst uitgeroepen. Gosh dekt met een internationale licentie 
en zijn veulens worden in Nederland in het A-boek ingeschreven. Gosh is zeer 
mooi van type met veel front en houding. Goed ontwikkeld en correct beenwerk 
met beste voeten en ruime en royale bewegingen.

Dekgeld e 135,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Jannique van Stal Maruschka
 Pybe van Stal de Toekomst
  Maruschka P v. Stal de Toekomst
v. Zegmar van de Zandkamp
  Winston LH
 Fifi van de Zandkamp
  Nicoline van de Zandkamp
  
  Brevet van Spuitjesdom
 Vanity van de Buxushof
  Ourisia van de Buxushof
m. Bubbly van Stal Polderzicht
  Felix van ’t Kampje
 Lotte van Stal Polderzicht
  Chinagirl van Stal Polderzicht

Gosh van Stal Polderzicht   
Bay-dun bont 94 cm. 

Rasse Siegerhengst



Prins is een fraaie verschijning door zijn mooie voskleur met witte staart en manen. 
Prins is definitief goedgekeurd en bekroond met een 1ste premie. Hij heeft een 
zeer interessante pedigree want hij voert zowel van vaders- als moederszijde de 
beste bloedlijnen die we kennen in de vos fokkerij. Zijn vader is de Preferente 1ste 
premie hengst Atleet van de Zandkamp een super fokhengst met een flinke scheut 
vreemd bloed. Moeder is de Kroon merrie Lea van de Menger en zij komt zoals de 
stalnaam al zegt uit één van de beste vos fokkerijen van ons land ”Stal de Menger”. 
Lea is van de Keur-Preferente 1ste premie hengst Ferdinand van Stal de Dwarsdijk 
x de Kroon-Preferente merrie Helma van de Menger. Helma is een dochter van de 
1ste premie hengst Arno van Stal ’t Hurkske x de Kroon- Super Preferente merrie 
Veronica van de Heuven. Prins is ook goedgekeurd in Denemarken en heeft daar 
enkele goedgekeurde zonen. In Duitsland is hij erg populair en heeft daar meer-
dere goedgekeurde zonen. Prins is zeer goed van type met een mooi front en    
sprekend hoofdje. Hij heeft uitzonderlijk zwaar en degelijk beenwerk met een    
vlotte stap en beste krachtige draf. 
Met Prins wordt beperkt gereisd.

Dekgeld e 135,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  North Wells Golden Roussel
 Nick van de Ruif
  Dunstall Delight
v. Atleet van de Zandkamp
  Pegassus of Netherley
 Saskia van de Zandkamp
  Nicoline van de Zandkamp
  Bram van de Gathe
 Ferdinand van Stal de Dwarsdijk
  Sambretta LH
m. Lea van de Menger 
  Arno van Stal ’t Hurkske
 Helma van de Menger 
  Veronica van de Heuven

Prins van de Bekkenkamp Vos  96 cm.



Juneau, kopnummer bij de 4-jarige hengsten middenmaat en Reservekampioen 
middenmaat 2019. Juneau is een topper op alle fronten. Hij werd vorig jaar       
kampioen van de nieuwe jaargang. Dus aan kwaliteit ontbreekt hem niks daarnaast 
is zijn afstamming om te watertanden. Zijn vader Perigueux van Isala is een         
geweldige fokhengst die zowel in Nederland als in Zweden een super staat van 
dienst heeft. In Zweden is hij Champion hengst en ELIT verklaard. (Elit is hetzelfde 
als Preferent). Moeder Nina van de Amstelhof is een Kroon-Preferente merrie die 8x 
een 1ste premie heeft behaald. Nina is een dochter van de legendarische On The 
Rocks of Marshwood x de Kampioen hengst Zico van Stal Possemis. De gehele 
moederlijn van Juneau is generaties lang Kroon- (Super)Preferent met louter 1ste 
premie merries. Juneau is fraai van type met een mooi sprekend hoofdje en veel 
front. Hij heeft best ontwikkeld beenwerk met beste voeten een zeer ruime stap en 
een royale draf.
Juneau is een hengst met en voor de toekomst !

Dekgeld e 135,- exclusief BTW en stamboekkosten.

Juneau van de Amstelhof   
zwart  97 cm. 

  Deandy van Stal Possemis
 Libero W vd Hertraksestraat
  Elisha vd Hertraksestraat
v. Perigueux van Isala
  Tyfoon vd Kozakkenhoeve
 Anja van het Wald
  Tanja van de Stoommolen
  
  Gletness Rockall
 On The Rocks of Marshwood
  Pauline of Marshwood 
m. Nina van de Amstelhof
  Zico van Stal Possemis
 Iris van de Amstelhof
  Emma van de Amstelhof

Kampioen nieuwe jaargang 2018 
Res. kampioen middenmaat 2019



Kopnummer hengstenkeuring 2016 en 2017 en telkens bekroond met een 1ste premie! Fireball is 
super interessant gefokt. Hij heeft zowel van vaders- als moederszijde het befaamde Marshwood 
bloed in zijn pedigree. 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. De kinderen van Fireball presteren uitzonderlijk goed op 
de premiekeuringen ze worden vlot geprimeerd. Afgelopen jaren waren er diverse kampioenen van 
hem bij de veulens en jeugd, o.a de Nationaal jeugd Kampioen middenmaat 2017 en de Nationaal 
jeugd Kampioen Kleine maat 2018 in Lunteren. In 2019 is er ook een zoon van Fireball goed-     
gekeurd nml. Kashia van ’t Zand. Ook interessant is dat Fireball de voskleur vererft. Fireball is een 
rastypische hengst met mooie verhoudingen, goed in het front, een fraai hoofdje, best ontwikkeld 
beenwerk en ruime vlotte bewegingen. 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 e 135,- exclusief 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.

Kopnummer HK 2017



De fraai getekende zwartbonte hengst King van Stal Old-Sênder is dit jaar voor het 
eerst goedgekeurd en bekroond met een 1ste premie. Mede door zijn afstamming 
en eigen kwaliteiten hebben wij hoge verwachtingen van hem. De vader van King 
is de zwartbonte definitief goedgekeurde 1ste premie hengst Wesley van Stal van 
Aschberg. Wesley was jarenlang een veel gevraagde dekhengst op ons station. De 
moeder van King is de Kroon-Preferente 1ste premie merrie Poppy van de 
Tienmaatsweg. Poppy heeft zeer goed gefokt, helaas is ze al overleden. Ze bracht 
diverse Kroon- en Kampioensdochters. Poppy heeft als vader de 1ste premie hengst 
Fortissimo van de Römer x de Kroon-Preferente merrie Zerina van de 
Tienmaatsweg. Via de moederlijn komen we dan in de 3de generatie bij de Kroon-
Superpreferente Engelse topmerrie Cairnie Daisy. King is fraai van type met ras     
uitstraling en mooie verhoudingen. Hij heeft een mooi sprekend hoofdje met veel 
front, best beenwerk en een royale stap en excellente draf.

Dekgeld e 135,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Gelder van Zuylichem
 Oregen van de Kleine Tip
  Lucy van Bunswaard
v. Wesley van Stal van Aschberg
  Excellent van den Uitweg
 Lady van Stal van Aschberg
  Gitta van Stal van Aschberg
  Asterix van Dorpzicht
 Fortissimo van de Römer
  Vivace van Spuitjesdom
m. Poppy van Stal de Tienmaatsweg
  Newton van Dorpzicht
 Zerina van de Tienmaatsweg
  Cairnie Daisy

King van Stal Old-Sênder              
Zwartbont  101 cm.

 
  

Nieuw 



Met Caz hebben we weer een Nationale topper erbij op ons station. Caz is de 
Nationaal Kampioen hengstenkeuring 2015 en Erekampioen in 2015, 2016 en 2017 
hij behaalde 6x een 1ste premie ! In 2019 is hij definitief goedgekeurd op grond 
van zijn zeer succesvolle fokkerij. Caz is dus een hengst met een indrukwekkende 
staat van dienst, en hij is pas 10 jaar oud. Caz heeft al 4 goedgekeurde zonen die 
alle vier dit jaar een 1ste premie hebben behaald. Zijn zoon Holland van Ruimzicht 
treed al aardig in de voetsporen van zijn vader want Holland werd dit jaar 
Nationaal Kampioen grote maat. Caz heeft een zeer fraaie pedigree. Zijn vader is 
Ventum van het Ponystalletje een fraaie ras vertegenwoordiger van de shetlandpony 
die ook in Zweden zijn dekbrevet heeft gehaald met zeer hoge cijfers. Ventum heeft 
de Preferente hengst Octaaf van de Römer als vader. De moeder van Caz is de 
Kroon-Preferente 1ste premie merrie Moortje van Stal Nieuwemoed, zij heeft de 
Preferente top fokhengst Friso van de Heuvelshof als vader. Verder zien we in de 
moederlijn alleen maar Kroon-Preferente moeders die terug gaan op de Marshwood 
J-lijn. Caz is een sterk gebouwde hengst met een mooie belijning, fraai van type en 
ras. Beste benen en voeten, vlot in stap en een zeer goede draf.

Dekgeld e 135,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Friso van de Heuvelshof
 Octaaf van de Römer
  Heideroosje van de Römer
v. Ventum van het Ponystalletje
  Narco van den Uitweg
     Leotine van Hogenhof
  Helianthe van Hogehof
  Asterix van Dorpzicht
 Friso van de Heuvelshof
  Zilvester van Stal Geerhof
M. Moortje van Stal Nieuwemoed
  Newton van Dorpzicht
      Stella van Stal Nieuwemoed
  Oedske van Dorpzicht

Caz van Stal Nieuwemoed 
zwart  103 cm.

Nationaal Kampioen 2015 
Erekampioen 2015, 2016 en 2017

 
  

Nieuw 



G-Star, de fraai getekende zwartbonte hengst is al 3x bekroond met een 1ste premie. 
G-Star heeft een super interessante afstamming. Zijn vader is de Nationaal Kampioen van 
2014 Berno van de Pelgrim. Berno is een fokhengst van een hoog niveau, hij heeft in    
korte tijd al veel 1ste premie dochters en 6 goedgekeurde zonen gebracht. Berno is dan 
ook al Preferent verklaard op 9-jarige leeftijd. De moeder van G-Star is de 1ste premie 
Kroon-Preferente zwartbonte merrie Yentl van Stal Polderzicht. Yentl is Algemeen 
Kampioen en Erekampioen op de premiekeuring in Heteren geweest. En Nationaal 
Kampioen op de bontenkeuring. Yentl heeft als vader de Preferente hengst Kotonofico van 
Stal Brammelo. Haar moeder is de Kroon-Preferente zwartbonte 1ste premie merrie Senna 
van Stal Polderzicht. Ook Senna is Nationaal Kampioen geweest op de bontenkeuring. 
Senna is een dochter van Newton van Geldersoord x de bijna Superpreferente Hester van 
Stal Polderzicht. In de moederlijn van G-Star zien we 5 generaties Kroon-Preferente    
merries op rij. Fokken doet G-Star super goed want zijn kinderen hebben een hoog      
premie percentage en in 2018 waren de veulenkampioenen in Heteren en Meerkerk van 
G-Star. G-Star is een rastypische hengst die goed is in verhoudingen met een fraaie     
voorhand, een mooi front, sprekend hoofd en ruime correcte bewegingen.

Dekgeld e 135,- exclusief 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
  Fanster van de Gathe
 Kotonofico van Stal Polderzicht
  Givenchy van Stal Brammelo
m. Yentl v. Stal Polderzicht
  Newton van Geldersoord
 Senna van Stal Polderzicht
  Hester van Stal Polderzicht

G-Star van Stal Polderzicht  
Zwartbont 103 cm.



De zeer fraai gelijnde en ras typische Kenwood van Gelre is dit jaar voor het eerst goed- 
gekeurd. Hij werd bekroond met een 1ste premie en derde geplaatst bij de nieuwe jaar-
gang grote maat. De verwachtingen van Kenwood zijn zeer hoog gezien zijn super fraaie 
afstamming. Zijn vader is de uitzonderlijk goed fokkende 1ste premie hengst Evra van        
’t Zand. Evra was kampioen nieuwe jaargang  in 2014 en reserve kampioen grote maat 
2018. Evra heeft Levi van de Schaapshoeve als vader x de Kroon-Preferente merrie Zafirah 
van ’t Zand (v. Friso van de Heuvelshof). De moederlijn van Kenwood schept mogelijk nog 
hogere verwachtingen van hem. Zijn moeder Elisee van Gelre was de Nationaal Kampioen 
in Lunteren 2016. Elisee is een merrie van top kwaliteit zoals je ze zelden ziet. Haar vader 
is ook al een Nationaal Kampioen namelijk de Preferente hengst Nelantines van de Groote 
Woerd. De moeder van Elisee is de Kroon-Preferente 1ste premie merrie Alouette van 
Gelre. Alouette heeft als vader On The Rocks of Marshwood x de Kroon- Superpreferente 
merrie Kimberly van Gelre. In de moederlijn van Kenwood zien we 6 generaties Kroon-
Preferente moeders ! Kenwood is een sterk gebouwde hengst met een mooie oprichting, 
best ontwikkeld beenwerk en daarbij heeft hij een royale vlotte stap en draf.
Met Kenwood wordt beperkt gereisd.

Dekgeld e 135,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Boss van de Brouwerij
 Levi van de Schaapshoeve
  Tanja van de Smidsweg
v. Evra van ’t Zand  
  Friso van de Heuvelshof
 Zafirah van ’t Zand
  Pandora van de Bloemhof
 
  Amice van de Amstelhof
 Nelantines van de Groote Woerd 
  Helantina van de Groote Woerd
m. Elisee van Gelre
  On The Rocks of Marshwood
 Alouette van Gelre
  Kimberly van Gelre

Kenwood van Gelre Zwart 104 cm.

 
  

Nieuw 



Gloriant van de Belschuur

Vanity van de Buxushof

Hengsten verhuurd in 2019



Berno van de Pelgrim

Holland van Ruimzicht

Hengsten verhuurd in 2019



Google van Stal Polderzicht

Hengsten te koop of te huur

Johnson van Gelre

Kyaro van de Kuiperij



HENGSTENHOUDERIJ KRAMP
-  Alle dekgelden zijn exclusief 21% B.T.W. en stamboekkosten.

-  Guste merries 20% korting van het dekgeld.

-  Risico’s in verband met dekkingen van de 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 29 april tot en met 31 augustus 2019.

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/blog/

Wij houden onze hengstenshow 
op zaterdag 20 april om 20.00 uur  

in manege ”De Fruithof”
te Heteren.


