- Stal Lakeway stelt in 2019 ter dekking Stougjeshoeve Armani

Lakeway’s Kensington

Geb. 23 april 2016
Stm. 1.34m
Dekgeld: € 175,-

Geb. 4 mei 2015
Stm. 1.33m
Dekgeld: € 175,-

Stougjeshoeve Armani is van de meervoudig showwinnaar Stougjeshoeve
Escudo. De appel valt niet ver van de stam want Escudo’s vader Breeton Dai
(v. Eyarth Rio) munt ook uit in beweging. De moeder achter Escudo is met
Stougjeshoeve Esmeralda van Wildzang’s Rocco dé succesfactor achter
Stougjeshoeve.

Lakeway’s Kensington is een royaal gelijnde hengst met veel rasuitstraling. Hij
weet elke keer opnieuw te imponeren met zijn royale front. De hengst heeft
ruim voldoende breedte en rompdiepte. De bewegingen worden niet alleen met
voldoende ruimte getoond, maar ook met veel kracht. Op de CHK 2019 werd
Kensington als 2e in zijn groep geplaatst.

Armani’s moeder is Eyarth Beka, zij komt uit een vooraanstaande stam. Beka
is van de bekende Carwed Charmer, een hengst met een geweldig front.
Beka’s moeder is uit de oude Eyarth stam: haar vader is Eyarth Celebration en
de moeder is dé stammoeder van de Eyarth namelijk Weston Twiggy.

Zijn overgrootmoeder Moorland’s Nerthus is dit jaar elite geworden. Zij is ook
de moeder van Lakeway’s Glorious Hazel (kroon/pref) die in 2015 nationaal
sektie B volwassenkampioen werd in Kootwijk. Kensington’s moeder Lakeway’s
Ayla (pref) is tevens de moeder van Lakeway’s Charmayne (keur/pref) en
Lakeway’s April (keur). Een klasse moederlijn dus.

En om even een sprongetje te maken: de moeder van Beka is een volle zus
van de moeder van Dai’s vader Eyarth Rio en haar andere volle zus is de
moeder Eyarth Sama.

Dit jaar worden de eerste veulens verwacht van Kensington.

Dekvoorwaarden:
- Dekkingen en verblijf op risico van de eigenaar van de merrie.

- De merries staan in ruime boxen.

- Gust gebleven merries van de hengst krijgen €100 reductie.

- Stalling bedraagt €4,- per dag.
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