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HE IS BACK ! Shandy van Bromishet een prachtige hengst met internationale faam ! 
Shandy is enorm populair in binnen- en buitenland. Vader van zeer veel goed-    
gekeurde zonen in heel Europa. Shandy is definitief goedgekeurd en bekroond met 
een 1ste premie. Zijn vader is Oud-Nationaal mini kampioen Leandro van Stal 
Brammelo. Leandro is vader van meerdere goedgekeurde zonen, kleinzonen en   
vele kampioen dochters. Leandro is nu actief in Zweden. De moeder van Shandy is 
de zeer kleine Engelse palomino Kroonmerrie Shandydown Dame Vera. Zij heeft 
als vader de palomino hengst Kerswell Rum en moeder is South Sands Elsie. Shandy 
fokt uitstekend, zijn kinderen presteren zeer goed op de keuringen en hij geeft een 
grote variatie van de meest bijzondere kleuren. Daarbij zijn ze ook nog eens echt 
klein. Shandy is mooi van type met een fraai sprekend hoofdje, een mooi front      
en vlotte correcte bewegingen. Shandy heeft een goud-gele palomino kleur met       
aalstreep ook wel DUNALINO genoemd. Shandy is een echte mini om te zien !

MET SHANDY WORDT NIET GEREISD.

Dekgeld e 155,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Vorden Buddleia
 Goldwin van Wegdam
  Doriana van Wegdam
v. Leandro van Stal Brammelo
  Adam van Spuitjesdom
 Gladyss van Stal Brammelo
  Claudia van de Meerkoet
  Tyros Storm of Lambridge
 Kerswell Rum
  Minchcombe Ruby
m. Shandydown Dame Vera
  Ash Hill Marcasite
 South Sands Elsie
  Rushkin Jane

Shandy 
van 
Bromishet   
dunalino 79, cm.

Nieuw



De zeer fraaie 1ste premie bruinbonte minihengst Fascination is razend populair bij 
de fokkers. 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 
Kroonmerrie Ravelation van de Colorstable. Zij heeft de Preferente bruinbonte 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 
supergoed, diverse kinderen hebben al kampioenstitels behaald. Vorig jaar werden 
drie dochters bekroond met een 1ste premie. Fascination is in 2021 definitief goed-
gekeurd. Daarbij fokt hij ook nog eens aparte kleuren die erg in trek zijn bij het   
koperspubliek. Onder andere op de Selectsale worden zijn kinderen vlot verkocht, 
in 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 van de Beemster
  North Wells Rose Ba-Ba
v. Tampico Dynamic
  Adam van Spuitjesdom
    van de Colorstable Olivia Senzation van de Colorstable
  Darling van de Zandkamp
  Gold Star van de Beatrixlaan
 Larsto van de Berkenhoeve
  Bettie van de Prinsenhof
m. Ravelation
  Adam van Spuitjesdom
     van de Colorstable Hillary van Kort Ambacht
  Darling van de Zandkamp

Fascination van de Colorstable   
bruinbont, 81 cm.



Evian is een nieuwe aanwinst voor ons station, zeker gezien zijn bijzondere kleur 
en geweldige fokkerij resultaten. Evian is valk ofwel buckskin van kleur en daar is 
veel vraag naar. Evian is een zoon van Winsomeboy van de Rising Sun Stable de 
zwartbonte 1ste premie hengst en Oud Nationaal Mini Kampioen. De moeder van 
Evian is de Kroon-Preferente 1ste premie palomino merrie Anouk van de Riethoeve. 
Zij is een dochter van de Preferente hengst Sander van de Hoefslag x Oud 
Nationaal Mini Kampioen Kalypso of Sportview. Evian fokt uitzonderlijk goed, dit 
jaar is er een palominozoon van hem goedgekeurd namelijk Mowgli van de 
Bosrand. Alle dochters die vorig jaar aangeboden zijn op de premiekeuringen      
behaalden een 1ste premie. De fokindex van Evian is momenteel 15,1. Evian heeft 
zelf al vier keer een 1ste premie behaald. Evian is fraai van type met een mooi 
hoofdje en front. Hij heeft goed ontwikkeld beenwerk met een ruime royale stap en 
een beste draf.

Dekgeld e 155,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Bulkgwyn Humbug
 Morjoy Nickel
  Bulkgwyn Nicky
v. Winsomeboy van de
  Now or Never van Stal Ankeveen
    Rising Sun Stable Savannah van de Rising Sun Stable
  Hekje van de Rakkertjes
  Gentleman van Bangaerde
 Sander van de Hoefslag
  Kelly van de Hoefslag
m. Anouk van de Riethoeve
  Kalypso of Sportview
 Riekske van de Riethoeve
  Kimberley van de Keistal

Evian van de Vaarhorst 
valk/buckskin, 83 cm.

Nieuw



Deze bijzonder fraaie kleurhengst is een aanwinst voor ons station. Camilo is vijf 
keer bekroond met een 1ste premie en is definitief goedgekeurd. Hij brengt veel 
aparte kleuren met de dun-factor onder meer zijn eigen blue-dun kleur, daarnaast 
ook buckskin en veel palomino’s. Zijn kinderen zijn erg in trek bij de buitenlandse 
fokkers, veel Camilo nakomelingen zijn daarom al naar het buitenland verkocht. 
Camilo heeft als vader de zeer kleine Preferente palomino hengst Sander van de 
Hoefslag. Sander is vader van vele goedgekeurde hengsten en 1ste premie Kroon 
dochters. De moeder van Camilo is de Kroon-Preferente silverdun merrie Renske 
van ’t Witte Huis. Renske is meervoudig hengstenmoeder. Renske heeft als vader de 
zeer goed fokkende kleine zwarte minihengst Einar van Odoorn. In de goede     
moederlijn van Renske zien we vele generaties met de dun-factor. Camilo is zeer 
mooi van type met veel houding en een fraai sprekend hoofdje. Zijn beenwerk is 
best ontwikkeld en correct met een ruime vlotte stap en een royale draf.

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
  Birling Snow Knight
 Einar van Odoorn
  Odette van Odoorn
m. Renske van ’t Witte Huis
  Narco van den Uitweg
 Hagar van Stal Heidelust
  Belinda van Stal Heidelust

Camilo van ’t Haveld  blue dun, 84 cm.



Deze fraaie palomino hengst is dit seizoen nieuw op ons station. Hij heeft een     
geweldige staat van dienst opgebouwd in de fokkerij. Shakira is definitief goed-   
gekeurd en bekroond met een 1ste premie. Zijn pedigree is een combinatie van de 
allerbeste bloedlijnen uit de minifokkerij. De vader van Shakira is de Preferente 1ste 
premie hengst Killiam van Dennehove (v.Florio v.d. Beatrixlaan x Romany Victory). 
De moeder van Shakira is de Kroon-Preferente Gracia van de Buske. Zij is een 
dochter van de Keur-Preferente Oud Nationaal Kampioen Adam van Spuitjesdom. 
In de fokkerij heeft Shakira een zeer goede naam opgebouwd. Hij heeft meerdere 
goedgekeurde 1ste premie zonen en ook zijn dochters doen goed van zich spreken 
zowel in de keuringsbaan als in de fokkerij. Shakira is best van type, met veel    
houding en front en een mooi hoofdje. Hij heeft best ontwikkeld beenwerk en een 
ruime stap en excellente draf.

Dekgeld e 155,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Parlington Pimpernell
 Florio van de Beatrixlaan
  Bavin of Marshwood
v. Killiam van Dennehove
  Romany Victory
 Wish van Stal Noord-Zuid
  New Park Poppet
 
  Vorden Buddleia
 Adam van Spuitjesdom
  Chatsworth Blossom
m. Gracia van de Buske
  Mountross Jamie 2nd
 Abracadabra van Stal Noord-Zuid
  Goldenfields Rambling Rose

Shakira van de Buske palomino, 85 cm.

Nieuw



Diego, Nationaal Kampioen kleine maat 2016 en Reservekampioen kleine maat 2018. 
Een echte uitblinker in ras en beweging. Kopnummer van zijn rubriek op de hengsten-
keuringen 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. 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. Een groot aantal behaalde reeds een 
1ste premie. En daarbij zijn vele kampioenen met onder andere in 2019 de Algemeen 
Nationaal Jeugdkampioen in Lunteren en de Nationaal ruinen kampioen in Lunteren. 
Ook heeft Diego al twee goedgekeurde zonen. Diego is in 2020 Definitief goedgekeurd 
met een hoge fokindex. 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 140,- 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

Diego B. van Hedel zwart, 90 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 opvalt bij Gosh z’n    
fokkerij is de grote variatie aan kleur die hij doorgeeft 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 140,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Jannique van Stal Maruschka
 Pybe van Stal de Toekomst
  Maruschka P van 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. 



Kyaro is bekroond met een 1ste premie op de hengstenkeuring. Hij heeft een hele 
mooie en interessante pedigree. Zijn vader is de populaire en zeer goed fokkende 
1ste premie Kampioenhengst Diego B. van Hedel. De moeder van Kyaro is de 
Kroon-Preferente merrie Ymke van de Kuiperij. Ymke zelf behaalde zeven keer een 
1ste  premie, ze heeft twee goedgekeurde zonen en meerdere 1ste premie Kroon     
dochters. Allebei de ouders van Ymke zijn nu in Zweden actief in de fokkerij. Vader 
Skerry van Geldersoord behaalde hier diverse malen een 1ste premie en heeft zeer 
goed gefokt. De moeder van Ymke is de 1ste premie merrie Tale of Shetlane. Tale is 
op jonge leeftijd al geëxporteerd naar Zweden en heeft daar de predikaten Such en 
Elit behaald. Tale is een dochter van de Nationaal (ERE)Kampioen en Preferente 
hengst No Fear van de Römer x de Kroon-Preferente merrie Flair van Spuitjesdom. 
Tale is dus een volle zus van de Kampioenshengst Up to Date of Shetlane. Kyaro is 
een sterk gebouwde hengst met een mooi front, beste benen en ruime bewegingen.

MET KYARO WORDT NIET GEREISD.

Dekgeld e 140,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Kotonofico van Stal Brammelo
 Tornado van Stal van Aschberg
  Laura van de Leutsestraat
v. Diego B. van Hedel
  Gerrol van de Römer
 Willemientje van Hedel
  Nancy van de Tolberg
  Helmut van de Brouwerij
 Skerry van Geldersoord
  Nanette van Geldersoord
m. Ymke van de Kuiperij
  No Fear van de Römer
 Tale of Shetlane
  Flair van Spuitjesdom

Kyaro van de Kuiperij zwart, 95 cm.



Maxwell is dit jaar voor het eerst goedgekeurd en stond op de 4de plaats in zijn   
rubriek. Maxwell is bijzonder gefokt op papier en dus zeer interessant voor de        
vosfokkerij. Zijn vader is Fireball van Gelre, een fokhengst van uitzonderlijke    
klasse met de fraaie Marshwood pedigree. De moeder van Maxwell is de zwart-
bonte 1ste premie Kroon-Preferente merrie Yentl van Stal Polderzicht. Yentl is 
Nationaal Kampioen bontenkeuring en Dag en Erekampioen in Heteren geweest. 
Ook is Yentl de moeder van de 1ste premie zwartbonte hengst G-Star van Stal 
Polderzicht. Yentl is een dochter van de Preferente hengst Kotonofico van Stal 
Brammelo x de 1ste premie Kroon-Preferente merrie Senna van Stal Polderzicht 
(ook Nationaal Kampioen bontenkeuring). In de moederlijn van Maxwell vinden we 
vijf generaties Kroon-Preferente moeders op rij. Maxwell is langgelijnd met super 
veel behang. Hij is mooi van type en ras, met beste voeten en benen, een ruime 
soepele stap en goede ruime draf.

Dekgeld e 140,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  On The Rocks of Marshwood
 Bergerac van Gelre
  Kimberly van Gelre
v. Fireball van Gelre
  Newton van Dorpzicht
 Serenade van Graafland
  Paeony of Marshwood
  Fanster van de Gathe
 Kotonofico van Stal Brammelo
  Givenchy van Stal Brammelo
m. Yentl van Stal Polderzicht
  Newton van Geldersoord
 Senna van Stal Polderzicht
  Hester van Stal Polderzicht

Maxwell van Stal Polderzicht 
vos, 98 cm.

Nieuw



Nieuw is de vosbonte hengst Monaco van de Ariaanshoeve. Monaco is dit jaar voor 
het eerst goedgekeurd. Hij heeft een zeer interessante en beste afstamming. Zijn  
vader is de 1ste premie zwartbonte hengst Gerard van Ziek. Gerard fokt geweldig 
goed en heeft naast een goedgekeurde zoon ook al diverse 1ste premie dochters uit 
zijn eerste jaargang. Gerard is een zoon van Wesley van Stal van Aschberg x Oud 
Kampioen Willemien van Ziek (v.Nelantines van de Groote Woerd). De moeder 
van Monaco is de 1ste premie Kroon-Preferente merrie Accoord van de 
Ariaanshoeve zij is Dag en Erekampioen in Limburg geweest. Verder in de moeder-
lijn zien we allemaal Kroon-Preferente merries uit de Zandkamp fokkerij en 
Preferente Hengsten met naam zoals; Wells Fireman en Favoriet van Wolferen. 
Monaco is een sterk gebouwde hengst met een mooi hoofdje en veel houding. Hij 
heeft best ontwikkelde benen en voeten. Hij stapt ruim en royaal en draven kan hij 
apart !

MET MONACO WORDT BEPERKT GEREISD.

Dekgeld e 140,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Oregen van de Kleine Tip
 Wesley van Stal van Aschberg
  Lady van Stal van Aschberg
v. Gerard van Ziek
  Nelatines van de Groote Woerd
 Willemien van Ziek
  Natalie van Stal Molenhof
  Mustang van Bunswaard
 Gideon van de Schaapshoeve
  Tanja van de Smidsweg
m. Accoord van de
  Wells Fireman
     Ariaanshoeve Ballerina van de Zandkamp
  Nicoline van de Zandkamp

Monaco 
van de
Ariaanshoeve
vosbont, 98 cm.

Nieuw



Fireball is een fokhengst van grote klasse en 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 negen keer een 1ste 
premie (v.Ransom of Marshwood x Pauline of Marshwood, Kroon-Superpreferent). De kinderen 
van Fireball presteren uitzonderlijk goed op de premiekeuringen. Fireball heeft inmiddels al vijf 
goedgekeurde zonen en een hele reeks 1ste premie dochters uit zijn eerste drie jaargangen    
nakomelingen. Hij is dan ook inmiddels definitief goedgekeurd met een hoge index. 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 
meerdere keren bekroond met een 1ste premie en was ook twee keer kopnummer van zijn    
rubriek. Fireball is de hengst met het zo gewilde Marshwood bloed in zijn afstamming !
Dekgeld e 140,- 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.



De fraai getekende zwartbonte hengst King van Stal Old Sênder is al twee keer    
bekroond met een 1ste premie. Door zijn fraaie 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 ze bracht onder andere enkele Kroon en Kampioensdochters, maar 
helaas is ze al overleden. 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 derde generatie bij de Kroon-Superpreferente 
Engelse topmerrie Cairnie Daisy. De eerste jaargang veulens van King presteerden 
zeer goed op de keuringen vorig jaar alle veulens behaalden een veulenpremie. 
King is fraai van type met ras uitstraling en mooie verhoudingen. Hij heeft een mooi     
sprekend hoofdje met veel front, best beenwerk, een royale stap en een excellente 
draf.

Dekgeld e 140,- 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.



De zeer fraai gelijnde en rastypische Kenwood van Gelre werd vorig jaar op kop geplaatst van zijn   
rubriek en daarbij Nationaal Kampioen grote maat en Kampioen bij de 4-jarige hengsten op de    
hengstenkeuring. Hij werd wederom bekroond met een 1ste premie. Zijn vader is de uitzonderlijk 
goed fokkende 1ste premie hengst Evra van ’t Zand. Evra was kampioen nieuwe jaargang in 2014. 
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, een merrie van 
topkwaliteit zoals je ze zelden ziet. En fokken doet ze met de hoofdletter F want niet alleen Kenwood 
is Nationaal Kampioen maar ook haar dochter Montreux van Gelre werd Nationaal Kampioen in 
Lunteren. De vader van Elisee is ook al een Nationaal Kampioen namelijk de Preferente hengst 
Nelantines van de Groote Woerd. Haar moeder 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 zes generaties Kroon-Preferente        
moeders! De eerste jaargang veulens van Kenwood lijkend zeer veelbelovend, alle veulens die       
getoond werden op de keuringen zijn geprimeerd. Kenwood is een sterk gebouwde hengst met een 
mooie oprichting, best ontwikkeld beenwerk en daarbij heeft hij een royale vlotte stap en draf.

Dekgeld e 140,- 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.

Nat. Kampioen gr.maat HK 2020
Kampioen 4-jarige hengsten 2020 



Black Diamond doet zijn naam eer aan, het is een topper op alle fronten. Niet alleen in 
de keuringsbaan maar ook in de fokkerij staat hij op een hoog niveau. Black Diamond 
is vader van vier goedgekeurde zonen en diverse 1ste premie (Kroon) dochters. Hij is 
door middel van zijn kinderen leverancier van vele kampioenstitels en kopplaatsen. Hij 
is definitief goedgekeurd met een hoge fokindex ! Nationaal Minikampioen op de   
hengstenkeuring in 2015 en Nationaal reserve Minikampioen op de hengstenkeuring in 
2017. Zijn vader is de super fokkende Preferente zwarte 1ste premie hengst Thorgal of 
Sportview. De moeder van Black Diamond is de zwartbonte 1ste premie Kroonmerrie 
Varoen van de Groene Stal. Varoen is een dochter van de zeer goed fokkende vosbonte 
minihengst Prince van de Wouwbaan x de preferente crack Narco van den Uitweg. 
Varoen heeft meerdere goedgekeurde zonen. Black Diamond is fraai van type met een 
mooi sprekend hoofdje met veel houding en front. Zijn beenwerk is correct en best  
ontwikkeld en daarbij heeft hij een zeer ruime stap en is extra in draf.

Black Diamond is beschikbaar middels K.I. op het K.I. station van Laura Kramp.

Dekgeld e 175,- exclusief BTW en stamboekkosten.

Black Diamond of Sportview   
zwart, 86 cm. 

  Kamiel van de Bolberg
 Onyx of Sportview
  Strathbogie Milly
v. Thorgal of Sportview
  Donald van de Belschuur
 Hillary of Sportview
  Ethel van Stal Isala
  Kodna van Vaders Erve
 Prince van de Wouwbaan
  Hermits Lady May
m. Varoen van de Groene Stal
  Narco van den Uitweg
 Hester van de Groene Stal
  Sasja van de Olde Maten
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Krim is een opvallende verschijning, deze bijzonder gekleurde blue-dun bonte 
hengst is een aanwinst voor de kleur fokkerij. Krim behaalde al twee keer een 1ste 
premie op de hengstenkeuring en werd zeer positief beschreven in het keurings-  
verslag. Krim heeft een fraaie afstamming met zeer goed verervende ouders en   
voorouders. Zijn vader is de extra fokkende cream-dun bonte hengst Pybe van Stal 
de Toekomst, o.a. ook de vader van de bij iedereen welbekende populaire Zegmar 
van de Zandkamp. De moeder van Krim is de 2de premie merrie Dolores van de 
Zandkamp. Zij is een dochter van de X-factor hengst Vesper van de Zandkamp x de 
Kroon-Preferente Lotje van de Zandkamp. Lotje heeft als vader de Preferente 1ste 
premie hengst Winston L.H. en aan moederszijde zijn vijf generaties Kroon-
Preferent. De eerste jaargang veulens van Krim was een grote variatie aan kleur en 
ze werden vlot geprimeerd. Krim is zeer goed van type, met veel expressie in de 
voorhand. Met goede benen en beste voeten, en hij heeft een correcte stap en draaft 
met veel actie.

Krim is beschikbaar middels K.I. op het K.I. station van Laura Kramp.

Dekgeld e 175,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Chris van de Provincialeweg
 Jannique van Stal Maruschka
  Elsje van de Brugsteeg
v. Pybe van Stal de Toekomst
  Gigant van het Wolfskamp
 Maruschka van Stal de Toekomst
  Petra van de Römer
  Larsto van de Berkenhoeve
 Vesper van de Zandkamp
  Kim van de Zandkamp
m. Dolores van de Zandkamp
  Winston L.H.
 Lotje van de Zandkamp
  Wikkie van de Zandkamp

Krim van de Zandkamp 
blue-dun bont, 94 cm.
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G-Star, de fraai getekende zwartbonte hengst is al drie keer 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 zes goedgekeurde zonen gebracht. Berno is dan ook al 9-jarige leeftijd 
Preferent verklaard op. 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 premie-
keuring 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 vijf generaties 
Kroon-Preferente merries op rij. Fokken doet G-Star super goed want zijn kinderen hebben een 
hoog premie percentage met diverse kampioenen. Ook zijn er al meerdere 1ste premie dochters 
en twee goedgekeurde zonen van hem. G-Star is een rastypische hengst die goed is in             
verhoudingen met een fraaie voorhand, een mooi front, sprekend hoofd en super bewegingen. 
G-Star is beschikbaar middels K.I. op het K.I. station van Laura Kramp.

Dekgeld e 175,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Libero W van de 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 Brammelo
  Givenchy van Stal Brammelo
m. Yentl van Stal Polderzicht
  Newton van Geldersoord
 Senna van Stal Polderzicht
  Hester van Stal Polderzicht

G-Star van Stal Polderzicht  
zwartbont, 103 cm.
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Nelantines is een klasse apart, jarenlang ongeslagen op de hengstenkeuring en 
daarbij is hij ook een fokhengst van uitzonderlijk hoog niveau. Vader van vele 
goedgekeurde zonen en kleinzonen waaronder ook Nationaal Kampioenen op de 
hengstenkeuring. Vader van vele TOP merries waaronder diverse Nationaal 
Kampioenen in Lunteren. Vader van Hengstenmoeders en Preferente dochters. De 
lijst met fokkerijsuccessen van Nelantines is veel te groot om op te schrijven. 
Nelatines is een zoon van Amice van de Amstelhof uit de 1ste premie Kroon merrie 
Helantina van de Groote Woerd. Helantina is een dochter van Oud kampioen Zico 
van Stal Possemis. Nelantines heeft een schitterend hoofdje met een mooi front, 
zeer veel ras uitstraling en super elastische bewegingen.

Nelantines is beschikbaar middels K.I. op het K.I. station van Laura Kramp.

Dekgeld e 175,- exclusief BTW en stamboekkosten.

  Pericles of Netherley
 Rosson of Transy
  Rosaria of Transy
v. Amice van de Amstelhof
  Kenneth van Bunswaard
 Odette van Graafland
  Chatsworth Ebony
  Newton van Dorpzicht
 Zico van Stal Possemis
  Dunstal Delight
m. Helantina van de Groote Woerd
  Kenneth van Bunswaard
 Tarissa van de Hazekamp
  Maaike van de Hoek

Nelantines van de Groote Woerd 
zwart, 104 cm.

Nieuw

Nationaal Kampioen 2003 
3x Erekampioen en 

Preferent !
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Hengsten verhuurd in 2021

Heit van de Raven 

Gloriant van de Belschuur



Hengsten verhuurd in 2021

Vanity van de Buxushof

Kölnäs Uhno



Hengsten verhuurd in 2021

Berno van de Pelgrim

Holland 
van 

Ruimzicht



Hengsten verhuurd in 2021

Google van Stal Polderzicht

Marcelo van de Klaverweide
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Bij K.I. station Laura Kramp 
kunt u ook terecht voor o.a.:
 
•	 Scannen	van	pony’s	en	

paarden

•	 Scannen	van	schapen

•	 Scannen	van	geiten

•	 Spermaonderzoek	van	
hengsten

•	 Keuringsklaar	maken	
van uw shetlandpony’s

 
 Tel.  Laura 

06 28439186



HENGSTENHOUDERIJ KRAMP
en K.I.-station LAURA KRAMP

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

-  Guste merries 20% korting van het dekgeld.

-  Risico’s in verband met dekkingen, insemineren en scannen 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 van 1 mei tot en met 1 september 2021.

Parallelweg Noord 5a    
6675 NC Valburg

Martin Kramp Laura Kramp
Tel: 06 - 55164506 Tel: 06 - 28439186

e-mail: hengstenhouderijkramp@hetnet.nl

www.hengstenhouderijkramp.nl
Volg ons ook op facebook  

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

Omdat een hengstenshow niet mogelijk 
zal zijn, worden onze hengsten online 

gepresenteerd door middel van filmpjes 
op facebook en onze website.


