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CONRAD QUALITY Z
Geboren in 2016
Z-gekeurd in 2018
1.71m groot
ingeteeld:
3x3 op CORRADO (1,60m)

48,11% volbloed

VADER : CONNOR

Jonge hengst van CASALL ASK (1.60m) uit de VOLLE zus
van CORRADO I (1.60m). Connor staat reeds op de 3de plaats in
Hippomundo’s Sire Ranking (15/11/2018) voor
hengsten waarvan de oudste producten maximaal 8 jaar zijn.

MOEDER : LA COROFINA

3H*VYVÄUH*VYYHKV0¶1.60m) is de VOLLE zus
van CORROFINO (1.60m)
Zij heeft al meerdere 1.60m paarden voortgebracht.





Beste fokker,
We zijn ervan overtuigd dat de fokkers en de hengstenhouders niet genoeg beloond worden voor hun inspanningen.
Dit terwijl er grote bedragen neergeteld worden voor goede sportpaarden en de prijzen voor een tafel,
die je moet nemen om aan een mooie internationale wedstrijd te kunnen deelnemen, de pan uit rijzen.
Niettegenstaande deze vaststellingen worden de fokkers en de hengstenhouders niet in verhouding
beloond voor hun inspanningen en hun investeringen.
De sport zoals we deze nu kennen, kan niet overleven zonder de inspanningen van de fokkers en hengstenhouders.
Dit moet veranderen en daarom hebben we een plan, een plan dat niet succesvol kan zijn zonder jou, de fokker.
We hopen met Conrad Quality Z ons plan (zie verder) te realiseren zodat we met ons allen,
fokkers EN hengstenhouders, er beter van worden.
“Sinds 2007 werden er reeds 10 goedgekeurde hengsten geboren op Quality Stud “
Sportieve groeten,
Koen Terryn
Quality Stud
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25

fokkers krijgen een GRATIS DEK.

Fokkers die een gratis dekken willen bekomen moeten de pedigree van hun merrie opsturen naar koen@qualitystud.be.
De pedigree van je merrie kan je vinden op www.hippomundo.com De merries met de beste pedigrees genieten voorrang.
Je kan als fokker ook investeren in een

"LIFETIME NOMINATION".

Een " Lifetime nomination" is een gratis aandeel (1/150) in de hengst. Een “lifetime nomination” heeft levenslang recht
op een gratis jaarlijkse dek. Hiervoor dient de fokker binnen de eerste vier jaar drie veulens te registreren met als
vader Conrad Quality Z en als moeder een Black Type merrie*.
Details van de condities om in aanmerking te komen voor een "lifetime nomination" vind je op : www.qualitystud.be
Eens een fokker in het bezit is van een "lifetime nomination" kan hij zijn jaarlijks recht op een dekking
ook gebruiken voor merries die niet Black Type zijn, of kan hij zijn recht ook verkopen.
Mocht er ooit een onweerstaanbaar bod op de hengst uitgebracht worden, en er beslist word de hengst te verkopen,
dan ontvangen de fokkers met een "lifetime nomination" elk 1/150ste van de netto verkoopsom.
Er zullen nooit enige kosten aan de fokkers met een gratis dekking of een "lifetime nomination" aangerekend worden
apart van de kost voor het verzenden van het sperma.
Conrad Quality Z zal ter dekking staan op Hunters Studfarm in Reningelst (België)
Dek reservaties kunnen aangevraagd worden via Simon Riquière :
simon@hunters.be
+32 (0) 478 59 85 66
www.hunters.be
Lifetime nominaties kunnen aangevraagd worden aan Koen Terryn :
koen@qualitystud.be
+32(0) 476 89 70 00
www.qualitystud.be

CONRAD QUALITY Z: Eerste jaar ter dekking in 2019
Quality Stud

Dekgeld 2019: 750 Euro (excl BTW) – Geen levend veulen (24hr), geld terug.
25 gratis dekkingen beschikbaar*
* condities zie : www.qualitystud.be
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