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Open dag 2017
17 april

(2 e paasdag)

• 14.00 uur

Tomba van de Kannelust
zwartschimmel | 1,70m | °29/05/’09 | Tp.262896 | Dekgeld: € 450,- (excl. stamboekkosten, BTW)
Vader: Tom van ‘t Roetaart | Moeder: Anja van de Kannelust keur (v. Ultimo - Keur)

nationaal kampioen 2014
Tomba van de Kannelust is heel mooi van type met veel rasadel en een goedliggende
lange schouder. Hij heeft hard en goedgesteld beenwerk dat hij correct en krachtig weet
te gebruiken. Als vader staat de op afstammelingen goedgekeurde Tom van ‘t Roetaart te
boek, gecombineerd met de doorgefokte Kannelust-moederlijn vormt de bloedvoering van
Tomba zo een groot pluspunt.
De moeder is de bekende keurmerrie Anja van de Kannelust die verschillende
kampioenstitels behaalde. Dit is ook te zien in haar nakomelingen zo werd Carola van de
Kannelust Ster en algemeen jeugdkampioen in Gerwen, en Nina van de Kannelust Brabants
Kampioen en stond 1a op de Nationale tentoonsteling. En de goedgekeurde zonen Tomba
van de Kannelust (nationaal kampioen 2014) en Cassanova van de Kannelust. Dus Tomba
is een Topper uit een bewezen moederstam!

Bram van de Lieshof
bruin | 1,70m | °30/04/’11 | Tp.263728 | Dekgeld: € 450,- (excl. stamboekkosten, BTW)
Vader: Bram van de Ruiting

| Moeder: Liza van ‘t Lobosch (v. Sunny van ‘t Bloemenhof)

Kleur en prestatie verzekerd!
Bram van de Lieshof stond 1A in de grote maat zesjarige hengsten tijdens de Hengstenkeuring
in Lunteren. Met zijn bruine kleur en mooie hoofd was hij een aansprekende verschijning. Hij
staat op goedgesteld beenwerk dat hij met veel expressie en in goede cadans weet te gebruiken.
Bram is geboren uit de vos Bram van de Ruiting die op de Nationale tentoonstelling in België
voor zijn goede nafok uitgeroepen werd tot Belgisch kampioen hengst met afstammelingen.
Als moeder staat de stermerrie Liza van ‘t Lobosch te boek, een dochter van drafwonder
Sunny van ‘t Bloemenhof. Ook Brams halfzus, de zwarte Floortje van de Lieshof, behaalde het
sterpredikaat.
De nakomelingen van Bram doen het goed, zo werden er op verschillende keuringen
kopplaatsen bezet op zowel nationaal als provinciaal gebeuren. Daarbij vererft hij alle kleuren dus
Kleur en prestatie verzekerd!

Bram van de Ruiting
vos | 1,68m | °02/07/2007 | Tp.261617 | Dekgeld: € 450,- (excl. BTW)
Vader: Baron van ‘t Zeegat | Moeder: Mira van de Ruiting (v. Ultimo - Keur)

Kampioen hengst met afstammelingen
Bram van de Ruiting is een chique verschijning met een jeugdige uitstraling. Het beenwerk
beschikt over veel kwaliteit van hardheid. Zijn bewegingen zijn correct en weet hij met
veel houding te presenteren. Op de nationale tentoonstelling in Gent veroverde Bram als
vierjarige in de grote rubriek een tweede plaats.
Hij werd gefokt bij de familie van Overbeek te Esch.
Uit het oogpunt van zijn mooie kleur en bijzondere afstamming is Bram zeer interessant
voor de nodige bloedverversing. Voor zijn opvallende groep nakomelingen kreeg Bram in
het Belgische Kuringen een eerste categorie waarmee zijn producten zijn veelbelovende
fokkwaliteiten reeds wisten te bevestigen. In Nederland kreeg hij uit zijn eerste jaargang
een zoon goedgekeurd. Zijn veulens hebben de kleuren vos, bruin, zwartschimmel,
vosschimmel,... .

Bart van Wienenhof
zwart | 1,67m | °13/04/2005 | Tp.260034 | Dekgeld: € 450,- (excl. stamboekkosten, BTW)
Vader: Clarion van de Kannelust | Moeder: Kari van ‘t Heieinde (v. Goliath)

KAMPIOEN HENGSTENKEURING 2010
Bart van Wienenhof is een chique hengst, die mooi van type is met lange lijnen en een
mooie hals en schouder. De benen zijn van goede kwaliteit en worden correct gebruikt. De
spectaculaire draf is zeer ruim en wordt met veel oprichting gegeven.
Gezien zijn bijzondere bloedvoering is Bart een interessante hengst voor de fokkerij. Hier
hebben we in de trekpaardenfokkerij in Nederland en België maar weinig van en het maakt
hem dus geschikt voor de nodige bloedverversing. Dus voor fokkers die op zoek zijn naar
vreemd bloed, type, ras en extra bewegingen is Bart de juiste keuze.
Bart is goedgekeurd op afstammelingen. Het juryrapport: “Bart fokt goedtypische
paarden. Bijna alle nakomelingen imponeren in de draf, zowel qua ruimte, kracht alsook
houding. Bart fokt opvallend uniform ten aanzien van beweging en kleur.” Van Bart werden
daarnaast inmiddels vier zonen goedgekeurd.

Foto: L. v.d. Bulck

BACARDI

van HET

RAVENHOF

1,49m | °26-03-2013 | Hf 33366 | Dekgeld: € 250,- (excl. stamboekkosten en BTW)
Vader: Bergquell | Moeder: Summer (v. Liz Skorpion)

Unieke bloedvoering
Bacardi is een goed ontwikkelde hengst, modern van type met een aansprekend hoofd.
Bacardi heeft een mooie voorhand met een goed ontwikkelde en lang doorlopende schoft,
zijn bewegingen zijn ruim en correct en hij weet deze goed te gebruiken.
Zijn vader Bergquell heeft een unieke bloedvoering, dit is te zien in zijn nakomelingen. Uit zijn
eerste jaargang gaf hij zowel bij de merrie- als hengstveulens de kampioenen van Nederland.
Bergquell is de eerste hengst die zijn afstammelingen heeft getoond op de nieuwe basis en hij
is bekroond met een eerste premie.
Zijn moeder is de Brabants Kampioen merrie Summer. De moeder van Summer is de Bekende
Nativa, een Oosterijkse merrie. In de fokkerij heeft ze een aanzienlijke bijdrage geleverd en ze
heeft reeds meerdere gekeurde zonen, zoals de wereld kampioen Standing Ovation, maar ook
in de merrielijn, zoals de Elitemerrie en sportmerrie Nithras Standing. Gezien zijn bijzondere
bloedvoering is Bacardi een interessante hengst voor de haflingerfokkerij.

Open dag
zondag 17 april

(2 e paasdag)

vanaf 14.00 uur

Condities
•

Deze hengsten zijn overal te ontbieden van 1 april tot
1 augustus 2017.

•

Voor merries buiten het rayon is stal- en
weidegelegenheid beschikbaar.

•

Hengstenhouderij van Bommel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoersmiddelen of anderszins.

•

Gust gebleven merries krijgen korting.

•

Goede veterinaire begeleiding uitgevoerd door dhr. Vink van DAP Helmond.

•

Merries worden geïnsemineerd en behandeld voor rekening en risico van de
merrie-eigenaar, zowel op ons station als KI aan huis.

•

Wilt u via een ander S.W.S. station van één van onze hengsten gebruik maken,
dan worden de verzendkosten van het sperma doorberekend aan de eigenaar
excl . BTW.

Hengstenhouderij en K.I.-station
Th. van Bommel & Zn.
Broekstraat 43, 5421 ZJ Gemert
T (0492) 36 21 20
M (06) 53 28 29 24
E vanbommelenzn@hetnet.nl
I www.vanbommeltrekpaarden.nl

Evita van de Kannelust (vader Bart van wienenhof) eig: Fam van Bommel.
Nationaal Kampioen 2016 tweejarige merries
Druk- en zetfouten voorbehouden • Fotografie: T. van der Weerden, L. v.d. Bulck en Ellen Kooijstra

