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Stelt ter dekking de toppers:

Rex van de Renderklippen
Vos, 92 cm, 9x 1e premie, def. gg.

De nummer 1 qua fokindex van de vossen.

Nieuw op station is de voshengst Rex van de 
Renderklippen. Met hem een topper in baan 
en fokkerij binnengehaald. Rex behaalde 9 
keer achter elkaar een 1e premie op de HK, 
uniek! Hij werd in 2013 definitief goedgekeurd 
met een index van 15.68, veruit de hoogste 
van alles voshengsten. Hij heeft al een goed-
gekeurde zoon en twee kampioensdochters. 
In 2012 werd zijn dochter Connie van de 
Bosrand middenmaatskampioene op de Inter-
nationale Manifestatie in Ermelo, zus Yinthe 
werd voor de zoveelste maal kampioene in 
Vries. Rex heeft bot, ras en beweging. Vader 
Martijn van het Wald is definitief goedgekeurd, 
moeder Loretta LH is een kroon preferente van 
de topper Grandioso. Dekgeld: 125,- allin.

Beloki van stal Brammelo
Palomino, 84 cm, 1e premie

Kleur, kwaliteit en beweging

Beloki heeft kleur, kwaliteit en beweging, hard 
fors beenwerk en een afstamming om van te 
watertanden. In 2011 goedgekeurd en kreeg 
bovendien een 1e premie!! Beloki komt uit de 
kleine hengst Sander van de Hoefslag, steeds 
voorin op de HK en de hoogste index van de 
minihengsten!!! Sander is een palomino van 
78 cm. Sander had veel kampioenen op de 
merriekeuringen en 6 goedgekeurde 1ste 
premie zonen! De moederlijn van Beloki is 
Brammelo gefokt met Adam en Kalypso in de 
aderen. De eerste jaargang veulens van Beloki 
was een succes met veel premies en veulens 
met bot, houding en beweging. Dekgeld: 
150,- allin.



Chris van de Provincialeweg KEUR
Vos, 99 cm, 6x 1e premie

Terug van weggeweest; 25 jaar.

Onze topper Chris van de Provincialeweg; 
bewezen verever van extra keurings- en 
gebruikspony’s in de grote maat vos. Gebruik 
hem nu het nog kan. Dekgeld: 125,- allin.

Jannique van Stal Maruschka KEUR

Vosbont, 94 cm
Nog te huur voor 2013: 
Tel. 06 - 12 77 81 67

Hairos van Stal Fortuna KEUR PREFERENT

Vos, mini, 86 cm, nat. Kamp 2012
Beschikbaar bij: Walter van den Broek, Oud-Gastel
Tel. 06 - 53 80 32  26

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 Shet 
  landpony- hengstenhouders. Indien gewenst vragen wij u van een guste merrie  
  medewerking voor onderzoek aan het geslachts apparaat. Verder dienen de dekgel 
  den 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  
  1,00. Het verblijf van uw merrie is geheel op eigen risico.

Ruud van Raak

Lage Aard 2a, 4854 NM Bavel

Tel. 06 - 12 77 81 67

E-mail: ruud67@ziggo.nl

www.shetlandstaldetoekomst.nl
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Te Huur/Beschikbaar 

in 2013:

Vieno van de Bosrand

Vos, 98 cm, Nat. Kamp. middenmaat 2012
Beschikbaar bij Comb. Klaassens/
van de Velds Donderen.   Tel. 06 - 13 10 32 45


