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Krack van het K laverhof

Sezuan x Sir Donnerhall

Sperma van de hengst, wordt als vers sperma 
aangeboden. Het sperma kan afgehaald worden (bij 
Twinkeling) of verzonden worden, de koerier dient 
betaald te worden door de klant. Indien  geen vers 
sperma beschikbaar is, wordt in overleg met de 
klant diepvriessperma verstuurd (indien voorradig).

Bij diepvriessperma wordt telkens een 
gustverklaring gevraagd indien de merrie niet 
drachtig is en er extra rietjes worden gevraagd.

Het vers sperma dient op voorhand besteld te 
worden, ten laatste voor 9 u van de leveringsdag.

Bij bestelling van diepvriessperma voor verzending 

naar het buitenland, moet het volledige dekgeld 
vereffend worden voor levering.

Verzendingen naar het buitenland: kosten van 
gezondheidscertificaten worden gedragen door de 
klant.

Een kopie van het originele stamboekbewijs 
met chipnummer dient bij de eerste bestelling 
meegebracht of doorgestuurd te worden per 
e-mail: alsook de eigenaarsgegevens.

Bestellen van sperma kan telefonisch:  
0496 544 240, per mail: ottenchristine@gmail.com 
of : info@twinkeling.be

DEKVOORWAARDEN: VEREFFENING DEKGELD:

Het dekgeld bedraagt 600 euro.

Het bedrag dient als volgt vereefend te worden:

50% wordt betaald bij bestelling. 

Het resterende bedrag (300 euro) is per 1 oktober 2018 
verschuldigd indien de merrie drachtig is. Na betaling van 
de drachtigheidstoeslag wordt het dekbewijs verstuurd.

Indien een merrie niet drachtig is na één seizoen, blijft 
het voorschotbedrag nog geldig voor het daaropvolgend 
seizoen. U kan hierbij eventueel van merrie wisselen.

De merriehouder dient voor 1 oktober een gustverklaring 
terug te sturen.

CONTACT

Christine Otten

Vispluk 29 - B-2290 Vorselaar 

Tel: 0032(0)14/50.74.50 
m ottenchristine@gmail.com
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SEZUAN

Blue Hors Zack
Rousseau

Orona

Bøgegårdens 
Don Romina

Blue Hors Don Schufro

Bøgegårdens Laina

Surprise Krack 
v/h Klaverhof

SIR 
DONNERHALL

Sandro Hit

Contenance D

Royal Krack v/h 
Klaverhof

ROYAL DIAMOND

A Little Bit More v/h 
Klaverhof

Vader Sezuan was zelf als 5 - 6 - 7j WERELDKAMPIOEN!

Onder het zadel van Patrik Kittel toont hij met zijn 9 jaar alle 
oefeningen van de Grand Prix.

Moeder St.Pr.St. Surprise Krack °2010 v. Sir Donnerhall:

• won als 3j de Dressuuraanlegtest Corsendonck Cup met   
82,5%.

• was Nationaal Kampioen BWP als 3j

• ze is de volle zus van de in Oldenburg gekeurde en 
pramienhengst Sir Krack, hij loopt inmiddels Internationaal 
Inter A/B met Victoria Michalke.

• ook haar halfbroer Ampére’s Diamond v. Ampére werd in 
Oldenburg gekeurd en pramienhengst die aansluitend op 
de veiling aangeschaft werd door Gestut Schafhof (Matthias 
Rath).

• haar halfbroer Juwel Krack v. Jazz was eveneens 
Dressuuraanlegtest winnaar in St. Niklaas en finalist op het 
BK in Gesves bij de 4j.

Overgrootmoeder Just a little bit Krack °2000 v. Krack C

• gaf nog 2 aanlegtestwinnaars: Hotly Krack v. Hotline en 
Roma Krack v. Glocks Romanov beiden kregen de hoogste 
punten voor stap en rijdbaarheid.

• Just a little bit Krack v. Tango loopt met haar 9j succesvol 
Inter I
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