HENGSTENHOUDERIJ “DE TOEKOMST”

Stelt ter dekking de toppers:
Polly van Waterloo
Kleur: vos - Stokmaat: 96 cm
Definitief goedgekeurd met 1e premie
Dekgeld: 125 euro
Bewezen 1e premie kwaliteitshengst die
al jong definitief werd goedgekeurd op
zijn zeer goede nafok. De hengst heeft
ruime gangen en vererft deze sterk. We
hebben hem vooral gekocht om zijn
unieke bloedlijnen voor de vos fokkerij.
De eerste vier generaties zijn volledig
zwart gefokt met klinkende namen als
Balade van de Römer, Lady van de
Kuper, Newton van Dorpzicht, Francien
van Keros en Vivace van Spuitjesdom.

Zizo van de Rakkertjes
Kleur: bruin – Stokmaat: 86 cm
Goedgekeurd met 1e premie
Dekgeld: 125 euro
Zizo van de Rakkertjes is een zeer mooi
gefokte en goed verervende 1e premie
hengst. Zijn nafok lijkt heel goed met
prima resultaten op de keuring. Zizo is
een echte minihengst met best type en
een prachtig hoofdje dat hij ook sterk
vererft. Hij werd in onze stal verwekt
uit de bestfokkende My Number One of
Duke Stable en kampioensmerrie Lady
Poppet v.d. Nijkamphoeve (1e premie)
uit de topstam van New Park Poppet.
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Chris v.d. Provinciale Weg (KEUR)
Kleur: vos – Stokmaat: 99 cm – 1e premie
V. Kismet van Bunswaard – MV. Grandioos van Vries
Terug van weggeweest! 26 jaar, onze topper Chris van de
Provincialeweg. Bewezen vererver van extra keurings- en
gebruikspony’s in de grote maat vos. Gebruik hem nu het
nog kan. Dekgeld: 125,- all in.

Dance van Stal Polderzicht
Kleur: bruin – Stokmaat: 80 cm – 2e premie
V. Wild Indigo of Riverdance – MV. Kerswell Cloud
Het grote talent onder de echte kleine mini’s staat ter
dekking bij Stal het Slot in Oud-Gastel, www.stalhetslot.nl
Walter van den Broek (tel. 06 - 53 80 32)

Hairos van Stal Fortuna (KEUR PREFERENT)
Kleur: vos – Stokmaat: 86 cm – 1e premie
V. Cuno van de Lindenhof – MV. Urban van Ons Genoegen
Deze keur preferente crack staat in 2014 ter dekking bij Stal
Multanhof in Roderesch, www.stalmultanhof.nl
Telefoon: 050-5015879 – e-mail gerardawillems@ziggo.nl
Mobiel: 0634973882 / 0628150263

Doelstelling:

Het fokken en ter dekking stellen van Shetlandpony’s die uitblinken in
beweging en het Shetlandpony rastype uitstralen.

Verkoop:

Er zijn regelmatig Shetlandpony’s te koop die aan onze eigen eisen
voldoen en uit de eigen fokkerij voortkomen.

Voorwaarden:

Onze hengsten worden aangeboden onder de voorwaarden van de Bond
van Shetlandpony- hengstenhouders. Indien gewenst vragen wij u van
een guste merrie medewerking voor onderzoek aan het
geslachtsapparaat. Verder dienen de dekgelden bij het ophalen van de
merrie(s) direct contant te worden voldaan.

Beschikbaar:

Met de hengsten wordt niet gereisd. Ze zijn beschikbaar van mei t/m
augustus. De dekgelden zijn inclusief stamboekafdracht.

Verblijf:

Weidegang is aanwezig. Buiten de hengstigheidsperiode geldt een
weidegeld van € 1,- Verblijf van uw merrie is geheel op eigen risico.
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