VORDEN BUDDLEIA (VB)

Narodil se 10. července 1982 v hřebčíně Vorden manželů Tuckerových z Notts
ve Velké Británii. Dorostl KVH 82 cm. Do Holandska byl přivezen tříletý,
stejně jako Parlington Pimpernell, panem G. Vaessenem (hřebčín Spuitjesdom).
Buddleiův otec, ryzák se světlou hřívou a ohonem, Hugo of Longacre měřil
v kohoutku necelých 77 cm. Matkou byla klisna Park View Betty Boo, 76 cm
vysoká ryzečka. Ryzá barva zde přichází hlavně od jejího pradědečka, hřebce
Wells Gold Dust a také od předků z hřebčína Ardmair. Huga of Longacre
si tehdy Holanďané velmi cenili, neboť měli dobré zkušenosti s jeho otcem hřebcem Fairy Regent, který byl již dříve licentován pro holandskou PK.
Hugova matka Chatsworth Blossom (vranka, KVH 82 cm) byla jako 12 letá
rovněž přivezena panem G.Vaessenem do Holandska a ještě týž rok na výstavě
v Roggel vybojovala šampionský titul. Chatsworth Blossom byla v Holandsku
velmi úspěšná a i ve věku 21 let dokázala na výstavách v konkurenci mladších
klisen bodovat. Tehdy, také na výstavě v Roggel, získala titul čestného
šampiona. Otcovská strana původu VB je až na malé výjimky tvořena SHP
v minitypu, kdežto u jeho matky nacházíme od 3.generace více standartních
poníků.
VB je jedním ze 3 hřebečků narozených po Hugovi of Longacre v hřebčíně
Vorden v roce 1982. Jeho 2 poloviční bratři zůstali ve Velké Británii. Vorden
Picea z matky Vorden Evening Primerose působil později v hřebčíně Kerswell
a Vorden Caragana z matky Vorden Calamintha zůstal v rodném hřebčíně.

Původ hřebce Vorden Buddleia je postaven na velmi podobném základě jako
původ Parlington Pimpernella. Oba tito hřebci mají poměrně hodně společných
předků. V důsledku toho si byli nejen exteriérově podobní, ale jejich potomstvo
po nich dědilo i stejné vlastnosti. Tohoto fenoménu si holandští chovatelé záhy
všimli a začali potomky těchto dvou význačných hřebců mezi sebou křížit. Tím
upevňovali požadované vlastnosti v následujících generacích. Z těchto spojení
se narodilo mnoho špičkových poníků.
Oproti Parlington Pimpernellovi však obsahuje původ VB mnohem větší
koncentraci krve hřebce Fairy Light (KVH 84 cm, hnědák odchovaný Lady
Estellou Hope). Z otcovy strany má VB v 5.generaci z osmi možných hřebců 2x
přímo Fairy Lighta a 4x jeho syna Floria. Kromě toho zde ještě nalézáme i Fairy
Lightovu dceru Fleurette a vnučku Clorindu. Floria dále nacházíme také
jedenkrát v 5.generaci na straně matky. Tato krevní linie je ještě posílena
přítomností hřebce Wells Gold Dust, který má Fairy Lighta ve svém původu do
5.generace 3x.
Fairy Light

Další společnou krví u VB i Parlington Pimpernella je linie hřebce Emillius of
Earlshall. VB je na něj prochován na matčině straně 2 x v 5.generaci, zatímco
Parlington Pimpernell ho má na straně otce. Tento standartní ryzák je potomkem
famózní bílé chovné klisny Emilly II. Emilliuse jako plemeníka hojně využíval
např. hřebčín Felbridge. Poníky s tímto prefixem najdeme jak v pedigree VB,
tak i Parlington Pimpernella. K této linii patří i klisna Nutkin, jedna z nejlepších
chovných klisen hřebčína Houlland, která je rovněž jednou z prababiček VB.
Vorden Buddleia připouštěl na několika chovatelských stanicích. Nejprve přímo
v hřebčíně Spuitjesdom pana G. Vaessena, kde začal jako plemeník působit po
licentaci v roce 1985. Pan Vaessen ho tenkrát nabízel přes inzerát v časopise De
Shetlander jako „vhodného partnera pro klisny SHP v mini typu očkované proti
chřipce“. V roce 1993 byl pronajat do Lottumu panu P.v.d. Laan (hřebčín
Shetlane). O dva roky později si ho pronajal pan L. Vaessen z Baarlo (hřebčín
Diepenbroek). Zde Buddleia strávil pouze jednu sezónu. Mezi lety 1996 a 1999
působil v chovu pana J.W.H.v.d. Most z Hardenbergu (hřebčín Westerbrink).
Následující dva roky strávil u pana J.J. Deckerse v Ammerzoden (hřebčín
Uilecotenweg) a nakonec připouštěl u pana P.C.M. Bouwmana v Doornenburgu
(hřebčín Chestnut Stable). Bohužel v roce 2004 už žádná z klisen, které
připustil, nezabřezla. Jeho poslední registrované hříbě bylo Smokey van de
Hogewerf.
Asi nejslavnějším a nejznámějším synem VB je Adam van Spuitjesdom
(hnědák, 1986, KVH 85 cm), jehož matkou je právě klisna Chatsworth Blossom,
babička VB. I když se jedná o prochování na klisnu, můžeme toto spojení
označit jako formu liniové plemenitby, která se používá ke zvýšení dědičné
ustálenosti žádoucích znaků, a která také v případě Adama přinesla své ovoce.
Po licentaci působil Adam v hřebčíně Stal Brammelo, od roku 1996 pak v
hřebčíně Kairos, kde zůstal dalších 14 let - až do své smrti. Jeho dcery a vnučky
nashromáždily mnoho šampionských titulů z regionálních, národních i
mezinárodních soutěží. Svého chovatele přežil jen o několik dní. První den
körungu hřebců 2010 odešel pan G. Vaessen, poslední den körungu uhynul na
následky mrtvice Adam van Spuitjesdom.
Vorden Buddleia byl jako 22letý, již neplodný hřebec nabízen 11.10.2004 na
aukci v Bergharenu, kde ho zakoupil za 325 € pan A.J.van de Plaats
z Bergambachtu (hřebčín Onzeplaats), u kterého Buddleia dožil. Jeho poslední
majitel s ním už nepřipouštěl, pouze mu chtěl, jakožto zasloužilému
plemeníkovi, poskytnout klidný a šťastný důchod. Zde na následky mrtvice
zemřel v roce 2007.
Důkazem toho, že tato krev slaví úspěchy i po letech, je i vnuk VB Vanity v.d.
Buxushof, nar. 30.4. 2004, hnědý strakoš, KVH 85 cm, Minišampion 2013,

Národní a čestný šampion 2013. otec: Brevet v. Spuitjesdom po Vorden
Buddleia, matka: Ourisia v.d. Buxushof, chovatel: A. Coolen-Klomp, Mierlo.

V roce 2005 se stal Holandským národním šampionem hřebec Perfect of
Sportview, který je nejen pravnukem VB, ale také pravnukem Parlington
Pimpernella, neboť jeho otec Kamiel van de Bolberg vznikl spojením
Buddleiovy dcery a Pimpernelova syna. Perfect of Sportview se narodil v roce
2000 u pana M. Broense v Overasseltu z matky Strathbogie Milly (Kroonsuperpreferent). Je to ryzák se světlou hřívou a ohonem, jako oba jeho slavní
pradědečci a doživotní holandskou licenci dostal v roce 2005.

Dcery hřebce Vorden Buddleia, které získaly první prémii:
1. Amanda v.d. Beatrixlaan (Kroon (kr.), starší národní minišampionka)
2. Asterisk of Duke Stable (kr./Preferent (pref.) matka 2 plemenných hřebců,
registrována také v britské PK, prémiovaná jako hříbě, dvouletka i dospělá, s
Parlington Pimpernellem zplodila 78 cm vysokou ryzku Endless dream of Duke
Stable, která také získala predikát Kroon.)
3. Blossom v. Spuitjesdom (plná sestra Adama van Spuitjesdom,
kr., matka 2 plemenných hřebců: Maestro van Stal Ankeveen,
New Hope van Stal Ankeveen, pravá sestra Adama van
Spuitjesdom a poloviční sestra Huga og Longacre)
4. Bijou of Duke Stable (kr.)
5. Comtes v. Dennenhof

6. Die Lady v. Dennenhof (kr., šampionka z Limburgu 1994)
7. Elyssa v. Dennenhof (kr., šampionka z Limburgu 1995)
8. Emmelie v. Stappenshof (kr. národní minišampionka 3letých
a starších chovných klisen)
9. Femke v. Ottersum (kr.)
10. Felicita v.d. Trimpert (kr.)
11. Filly of Sportview (kr./pref., umístěná na Internationale Show
v Ermelu, KVH 86 cm, ryzka, ze stejné matky jako Perfect of
Sportview )
12. Honey v. Spuitjesdom (kr.)
13. Hylona v. Dennenhof (kr., čestná šampionka z výstavy
v Roggelu)
14. Isolda v. Stappenshof (kr./pref)
15. Jenny v.d. Barlage (kr.)
16. Jolly v.h. Groenland (kr., čestná šampionka z výstavy
ve Vrouwenpolder)
17. Kathy of Duke Stable (kr.)
18. Lis v. Florashet (kr.)
19. Naomi v.d. Biezenbeemd (kr., juniorská šampionka
z West-Brabant 1999, šampionka dospělých z West-Brabant 2003,
holandská minišampionka z Bergharen 2003)
20. Nadine v. ’t Heidepark (kr.)
21. Mieke van Schoonebeek (kr./pref. matka dvou plemenných
hřebců, jedním z nich je ryzák Wiebren van de Bosrand).
Dcery hřebce Vorden Buddleia, které získaly druhou prémii:
1. Acclamation of Duke Stable (kr./pref.)
2. Adoration of Duke Stable (kr./pref., registrována také v britské PK,
babička plemenných hřebců Hotze van de Raven
a Zibo van de Raven)
3. Ameriet v.d. Vogelvreugd (pref. matka plemenného hřebce
Fermy v.d. Vogelvreugd)
4. Bonny v.d. Hexelhof (kr./pref.)
5. Catinka v.d. Leeuwenhof (kr., registrována také v britské PK)
6. Cora v. Voires (kr., šampionka z West Brabant 1991)
7. Datura v.h. Bergsche Hoofd (juniorská šampionka z Bergharen
1990)
8. Elegance of Duke Stable (kr., matka plemenného hřebce
The One and Only of Duke Stable)
9. Fay of Chestnut Stable (matka plemenného hřebce
Kamiel v.d. Bolberg)
10. Gendie v.d. Koppelsteeg
11. Gletness of Chestnut Stable (kr.)

12. Gwendolien v.d. Goede (kr./pref., matka hřebce
Menthe van het Keijzertje)
13. Iris v. ’t Heidepark (kr., matka hřebce N-Ierusdon v.d.
Ternaarderhoek)
14. Minoeska v.d. Hutte (kr.)
15. Nicky v. Beerzen (kr.)
16. Kendy v. St. de Noorderkempen (kr.),
17. Lonnie v.d. Lindenstraat (kr., nejlepší strakatá klisna z výstavy
v Roggel 1998)
18. Marlon v.d. Westerbrink (kr., juniorská minišampionka
z Marienheem)
Synové hřebce Vorden Buddleia, kteří byli v Holandsku licentováni:
1. Award v. Vogelvreugd S 957: nar. 20-4-1986, uhynul 1991,
ryzák, 81 cm, 2e premie, chovatel: A.J. v. Veghel, Oss.
(registrován tako v britské PK)

2. Artiest van ‘d Oeveren S 962: nar. 11-5-1986, ryzák, 83 cm.,
1e pr., zamítnut v roce 1994 (nebyla mu prodloužena dočasná
licence), chovatel: J. Gortz, Beegden.

3. Adam v. Spuitjesdom S 991: nar. 19-5-1986, uhynul 2-2-2010,
hnědák, 85 cm, šampion minihřebců z roku 1990 a nejlepší čtyřletý
SHP toho roku, čestný šampion z roku 1994, holandský národní
šampion mimihřebců z roku 1994, 5 x 1e pr., doživotně licentován
v roce 1996, v roce 1993 IBOP-A, keur/pref., v roce 2000 2.místo
v soutěži o titul Hřebec století, do roku 2010 sám uchovnil 24
synů, jeho matka získala predikát superpreferent.
chovatel: G. Vaessen, Neer.
(registrován také v britské PK)

4. Acquit v. Spuitjesdom S 991: nar. 19-5-1986, uhynul 2011, ryzák,
80 cm., Reservní světový šampion z roku 1992, 1e pr., doživotně
licentován v roce 1996, pref., v roce 2010 vyvezen do Švýcarska.
V Holandsku má licentováno 10 synů a za celý svůj život připustil
1602 klisen. (Toto číslo se nám zdá hodně vysoké. Průměrně by
musel každý rok svého života od licentace až do smrti připustit 72
klisen. Je ale pravda, že právě u holandských chovatelů jsme se
setkali s extrémním vytěžováním plemeníků, na které dnes již
nejsme zvyklí. A nejsme si jisté, jestli tomu také trochu nenahrála
doba, neboť tento hřebec působil v chovu v období obrovského
rozmachu chovu SHP v Holandsku. Myslíme si, že v dnešní době by

se mu už tak závratného počtu připuštěných klisen asi nepodařilo
dosáhnout v důsledku mnohem větší konkurence plemenných hřebců
a stagnace chovu. Navíc si musíme uvědomit, že toto je jenom holý
počet připuštěných klisen. Nevíme, kolik se z těchto připuštění
skutečně narodilo hříbat.)
Jeho matka i babička získaly predikát Kroon-preferent.
chovatel: G. Vaessen, Neer.
(registrován také v britské PK)

5. Again v. Spuitjesdom S 85816: nar. 26-5-1986, ryzák, 82 cm.,
2e pr., světový šampion z Paříže, exportován do Francie v roce
1995. V Holandsku doživotní licence a dále licentován
pro francouzskou i švýcarskou PK, v roce 2003 reimportován
do Holandska a v roce 2007 reexportován do Francie,
v Holandsku má licentovaného 1 syna a do roku 2006 připustil 299
klisen.
chovatel: G. Vaessen, Neer.

6. Allright v. Spuitjesdom S 963: nar. 6-6-1986, uhynul 1997, ryzák,
80 cm., 1e pr., exportován do Švédska v roce 1993, zakoupil ho pan
Torsten Jeppsson - hřebčín Almnäs Švédsko, ještě v Holandsku
složil výkonnostní zkoušky v zápřeži na úrovni IBOP AA, sám
uchovnil 12 synů, někteří z nich působí dnes ve Švédsku.
chovatel: G. Vaessen, Neer.

(registrován také v britské PK)

7. Boy v. Bromishet S 1051: nar.. 7-5-1987, ryzák, 84 cm., 3e pr.,
zamítnut v roce 1995,
chovatel: M.M.J. Broens, Overasselt.

8. Brevet v. Spuitjesdom S 986: nar. 20-5-1987, hnědý bělouš,
84 cm., prémiován jako hříbě a pak jako dospělý 4 x 1e pr.,
10 licentovaných synů, do roku 2005 připustil 367 klisen, matka
obržela predikát Kroon-preferent, doživotně licentován v roce 1997,
chovatel: G. Vaessen, Neer.

9. Bye Bye v. Dennenhof S 987: nar. 20-5-1987, uhynul 2011,
hnědák, 84 cm., 1e pr., doživotně licentován v roce 1999,
chovatel: J. Koopmans, Roermond.

(registrován také v britské PK)

10. Bo v.d. Vogelvreugd S 988: nar. 3-7-1997, červený bělouš,
83 cm., prémiovaný jako tříletý,
(registrován také v britské PK)

11. Charmeur v. Spuitjesdom S 1019: nar. 29-4-1988, hnědý bělouš,
81 cm., 3e pr., zamítnut v roce 1999.
Pravý bratr hřebce Acquit van Spuitjesdom.
chovatel: G. Vaessen, Neer.

12. Calvados v. Bromishet S 1049: nar. 4-5-1988, ryzák, 84 cm.,
2e pr., doživotně licentován v roce 1998, jeho matka obdržela
predikát kroon-preferent, uchovnil 1 syna.
chovatel: M.M.J. Broens, Overasselt.

13. Daniel v. Spuitjesdom S 8789: nar. 11-4-1989, získal výběr
do plemenitby v roce 1994, hnědák, 85 cm., 2e pr., pravý bratr
Adama van Spuitjesdom a klisny Blossom van Spuitjesdom.
chovatel: G. Vaessen, Neer.

14. Enough v. Spuitjesdom S 8933: nar. 1990, ryzák, 84 cm., získal
výběr do plemenitby v zahraničí, posléze byl přivezen zpět
do Holandska a dodatečně obdržel i dočasnou licenci, zamítnut
v roce 1997, chovatel: G. Vaessen, Neer. Vykastrován.
(registrován také v britské PK)

15. Edelman van ‘t Bergsche Hoofd S 1115: nar. 4-5-1990, ryzák,
89 cm, 2e pr., zamítnut v roce 1999,
chovatel: W.M. Bouwman, Pannerden.

16. Eminent v.d. Zevenhuizen S 1108: nar.. 6-5-1990, ryzák, 86 cm,
vyvezen do Francie v roce 2002,
chovatel: M. Hoekstra, Zevenhuizen.

17. Giant of Chestnut Stable S 801800: nar. 5-5-1992, ryzák, 83 cm,
zamítnut v roce 1997, chovatel: W.M. Bouwman, Doornenburg.

18. Gamin v. Vita Nova S 801907 (bez fotky): nar.. 6-5-1992,
uhynul 2000, ryzák, 84 cm., v roce 2000 získal výběr
do plemenitby, ale s připouštěcím limitem, jeho matka je dcerou

Parlington Pimpernella, prodán do Švédska, na výstavě v Norra
Asum 1994 stříbrný, na výstavě ve Finstě 1998 se stal šampionem
minihřebců.
chovatel: Gebr. v.d. Elzen, Neer.
19. Goldwin v. Wegdam S 803084: nar. 18-5-1992, ryzák, 86 cm,
1e pr., v roce 2000 v Liesselu složil výkonnostní zkoušky v zápřeži
na úrovni IBOP-AA, keur, doživotně licentován v roce 2001,
uchovnil 5 synů a do roku 2007 připustil 509 klisen. Jeho matka
i babička obdržely predikát Kroon-preferent. Matka je také dcerou
Parlington Pimpernella.
chovatel: R.H.J. Kleinsman, Hengvelde.
Pravý bratr hřebce Lucky Win van Wegdam.
(registrován také v britské PK)

20. Hasard v. Spuitjesdom S 803761: nar. 17-5-1993, uhynul 2000,
podařilo se mu získat dočasnou licenci při opakovaném výběru,
ryzák, 86 cm., 3e pr., chovatel: G. Vaessen, Neer.

21. Ice Breaker v.d. Beemster S 806216: nar. 27-5-1994, ryzák,
84 cm., 2e pr., doživotně licentován v roce 2005,
připustil 137 klisen.
chovatel: C. Vink-Schoenmaker, Valburg.

22. Inch v.d. Beemster S 806396, nar. 20-6-1994, ryzák, 86 cm.,
3e pr., zamítnut v roce 2007, m: Fairytail fay van de Beemster
po Parlington Pimpernell
chovatel: C. Vink-Schoenmaker, Valburg.

23. Lucky Win v. Wegdam S 810706: nar.. 22-4-1996, hnědák,
86 cm., 1e pr., doživotně licentován v roce 2006, v roce 2007
prodán do Švédska paní Mie Liljeberg, Mytorps Stud, pro kterou
mezi lety 2007 -2013 vybojoval na výstavách 5 zlatých a 1
stříbrnou medaili, 2011 se stal šampionem minihřebců na výstavě
v Ingelstadu a můžeme ho směle označit za nejúspěšnějšího
potomka VB ve Švédsku.
chovatel: R.H.J. Kleinsman, Hengvelde.
Pravý bratr hřebce Goldwin van Wegdam.

V Shetland Pony Stud Book (mateřská PK) jsou také ještě registrovány další
dvě dcery hřebce Vorden Buddleia, které nenajdete na seznamu holandských
prémiovaných klisen:
a) Fay van het Eind ( ryzka, nar. 1991, z Yourma van de Vogelvreugd)
b) Donja van t Heufke (z Rinkse von Edelweiss).
ŠVÉDSKO:
Ačkoliv VB Švédsko nikdy nenavštívil, přesto tam najdeme jeho potomstvo. To
se tam dostalo buď přímým exportem z Holandska a jiných zemí, nebo in utero
v klisnách, které jezdily ze Švédska k VB na připuštění. Proto se nemůžeme
divit, že i ve Švédsku se s touto krevní liníí setkáváme. Celkem ve švédské PK
najdeme 20 přímých registrovaných potomků VB.
Linii VB reprezentuje ve Švédsku zejména jeho syn Lucky Win van Wegdam
se svými úspěšnými potomky: Skenekulls My (nar.2013, šampion hříbat
minishp. 1 zlatá medaile), Ladys Leia (nar. 2011, dvojnásobná šampionka
hříbat minishp., 4 zlaté medaile do 3 let), Ladys Leo (nar. 2010, šampion
mladých hřebců minishp, jako hříbě stříbrný, jako 3letý zlatý, pravý bratr klisny
Ladys Leia), Ladybirds Lilly (nar.2010, jako ročka získala zlatou medaili),
Shakiras Sune (nar. 2009, první zlatou získal již jako hříbě, do 4 let vybojoval
další 4 zlaté a stal se 2 x šampionem mladých hřebců), Shakiras Sara (zlatá
jako hříbě, stříbrná jako ročka).
VB ve svém chovu použil např. i pan T.Jeppsson - hřebčín Almnäs a odchoval
po něm plemenného hřebce Almnäs Chestnut (1991, ryzák, KVH 81 cm, z
Wendie van de Maaskant), který se v roce 1998 na výstavě v Margaretehofu stal
šampionem minihřebců. A právě tohoto hřebce pak ve svém chovu pan Jeppsson
používal na dcery Parlington Pimpernella. Ze spojení těchto dvou linií se
narodila třeba skvělá ryzka Almnäs Most Love ( 2001, KVH 80 cm, m: Almnäs
I Love You po Parlington Pimpernell), která jako dvouletka získala zlatou a jako
tříletka stříbrnou medaili.

Almnäs I Lone You - foto

Neméně významnou větví linie VB, která se Švédsku dobře prosadila a zapustila
tam své kořeny je větev Allrighta van Spuitjesdom, kterého si v zimě 1993 pan
Jeppsson koupil. Allrighta si pořídil proto, že potřeboval více kvalitních hřebců
s krví VB, které by pak mohl pouštět na dcery a vnučky Parlington Pimpernella.
(Tyto klisny tvoří dodnes 80% jeho základního chovného stáda klisen SHP v
mini typu.) Rok 1994 byl první Allrightovou připouštěcí sezónou ve Švédsku.
První ročník jeho hříbat byl mimořádně povedený a to se týkalo nejen hříbat
odchovaných s prefixem Almnäs, ale i hříbat ostatních chovatelů.
Nejlepší potomstvo Allrighta van Spuitjesdom - ročník 1995:
- Enjoy Elina (ryzka, KVH 82 cm, m: Vinkelbodas Fiken), 2 zlaté
medaile, šampionka minihříbat z výstavy v Elmii 1995
- Almnäs Golden Girl (ryzka, KVH 81 cm, m: Almnäs Beauty po Parlington
Pimpernell), 2 zlaté medaile, 2 tituly šampionky miniklisen, absolutní známka =
10 bodů, za typ na výstavě v Bjärsjölagard 2001, odchovala 8 hříbat.

- Touch of Gold (ryzák, KVH 84 cm, m: Fiefie van Bright - vnučka
Parlington Pimpernella), 12 zlatých medailí, 16 titulů šampiona
minihřebců, 2012 zařazen mezi elitní hřebce, působil také jako
plemeník v hřebčíně Almnäs.
- Edda (ryzka, KVH 85 cm, m: Blackberry Pie - taktéž elitní klisna),
šampionka hříbat, 3 x šampionka miniklisen, 1 zlatá medaile
- Set me free (černá hnědka, KVH 80 cm, m: Dendy van het
Groenenland - taktéž elitní klisna), šampionka hříbat, 3 x šampionka
miniklisen, 5 zlatých medailí
- Back to aquare one ( hnědý bělouš, KVH 83 cm,
m: Bianca La Chica Caballo), šampion hříbat, 2 x šampion
minihřebců, 4 zlaté medaile.
Ročník 1996 nebyl tak výrazný, zato ročník 1997 byl opět velmi vyjímečný:
- Skogheims Allright (tmavý hnědák, KVH 86 cm, m: Almnäs
Denise), 3 tituly šampiona minihřebců, 3 zlaté medaile
- Franz Zappa (ryzák, KVH 86 cm, m: Zieta van de Pollen), šampion
minihříbat, šampion minihřebců
- Let’s try again (hnědý bělouš, KVH 79 cm, m: Bianca La Chica
Caballo), 4 zlaté medaile, 7 titulů šampiona minihřebců, zařazen
mezi elitní plemeníky, na dvou výstavách dostal 10 za typ.
- Grynet (ryzka, KVH 84 cm, m: Almnäs Easter po Parlington Pimpernell), 2
stříbrné, 2 zlaté medaile, šampionka miniklisen
- Ugglegackens Mynta (ryzka se světlou hřívou a ohonem,
KVH 81 cm, m: Ugglebackens Inja po Parlington Pimpernell),
3 zlaté medaile, šampionka miniklisen
- Almnäs Ivory (ryzák se světlou hřívou a ohonem, KVH 83,5cm,
m. Almnäs Beauty po Parlington Pimpernell), 4 zlaté medaile, 4 tituly
šampiona minihřebců a 10 bodů za typ na výstavě v Nossebro 2010, 2 tituly
Best in Show ( BIS - nejlepší pony výstavy).

Více potomstva se bohužel Allright van Spuitjesdom ve Švédsku nedočkal,
protože uhynul 1.2.1997.
ČESKÁ REPUBLIKA:
Odkaz hřebce Vorden Buddleia najdeme i v českém chovu:
1. Libuše Kaprasová - Miletín
a) Zamira van Nieuwen Ampsen - prapravnučka VB, holandská
větev Adama van Spuitjesdom
b) Roosje van Stal de Tienmaatsweg - pravnučka VB, holandská
větev hřebce Allright van Spuitjesdom
c) Femke van Meermuiden - prapravnučka VB, holandská větev
hřebce Brevet van Spuitjesdom
d) Winny van Vennehoeve - vnučka VB, holandská větev hřebce
Bey Bey van Dennenhof
e) Veronie van de Saffraan - vnučka VB, holandská větev hřebce
Calvados van Bromishet
f) Teskyle van de Hoeveweg - pravnučka VB, holandská větev
hřebce Goldwin van Wegdam
2. Pavel Pazourek - Ostrava ( PK minihorse )
a) plemenný hřebec 1544 Xavier v.t’ stalletje op d’eul - pravnuk
VB, holandská větev Adama van Spuitjesdom
3. Karel Zbuzek - Králův Dvůr
a) Birgit van de Giesbert - prapravnučka VB, holandská
větev Adama van Spuitjesdom
4. hřebčín Aslan - Málkovice
a) Aletta-Clair van Kairos - prochována na VB ve 3. a 4. generaci,
holandská větev Adama van Spuitjesdom
5. Antonín Škampa - Staňkov
a) Olivia van Stal Molenweg - pravnučka VB, holandská
větev Adama van Spuitjesdom
6. Václav Máček - Zelená ( PK minihorse )
a) plemenný hřebec 1710 Geurtje van de Ijsselhof - pravnuk
VB, holandská větev Adama van Spuitjesdom
7. hřebčín Javrkos
a) plemenný hřebec 1813 Locksley Permoník - prochován na VB

ve 3. a 4. generaci, spojují se v něm větve dvou holandských
hřebců a sice Adama van Spuitjesdom a Goldwina van Wegdam.
8. Tomáš Říha - Merklín u Přeštic
a) plemenný hřebec 1932 Casper v. Stal Poldervreugd - prochován
na VB ve 4. a 6. generaci, spojují se v něm větve dvou
holandských hřebců: Adama van Spuitjesdom a Allrighta van
Spuitjesdom.
b)Twix van de Ysselhof - pravnučka VB, holandská
větev Adama van Spuitjesdom
c) 24/198 Tammy-Výtuň - prochována na VB ve 4. a 5. generaci,
propojují se v ní dvě holandské větve hřebců Adam van
Spuitjesdom a Allright van Spuitjesdom
d) 24/199 Bettina - VB má v 6. generaci, holandská větev hřebce
Allrighta van Spuitjesdom
9. Ludmila Ondřejová - Zubří
a) Cindy van de Riethoeve - prapravnučka VB, holandská
větev Adama van Spuitjesdom
10. H. Schuring - Holandsko
a) Lieke van de Sommenweg - prapravnučka VB, holandská
větev Adama van Spuitjesdom
11. Iveta Nosová - Pozořice
a) Gianna vom Ellernbrook - prapravnučka VB, holandská
větev Adama van Spuitjesdom
b) 52/813 Narciska ze Zaváté samoty - pravnučka VB, příslušnice
rodiny holandské klisny Kerria van Stal’t Bonte Roosje
12. Hřebčín Domino - Křimov, Suchdol
a) Ursela van de Herdershoeve - pravnučka VB, holandská
větev Adama van Spuitjesdom
13. Kateřina Stupková - Příbram
a) Marcha van de Hegelsom - vnučka VB, holandská
větev Adama van Spuitjesdom
14. Dita Kunová - Žilina
a) Ostra van Stal Haarsteeg - pravnučka VB, holandská větev
hřebce Again van Spuitjesdom

15. Martina Káchová - Všeradice
a) Lotte van Stal Breukerheide - pravnučka VB, holandská větev
hřebce Allright van Spuitjesdom
16. Dagmar Zelenková - Luštěnice
a) Belinda van de Strenkhaar - pravnučka VB, holandská větev
hřebce Allright van Spuitjesdom
17. Radek Kubín - Teplice
a) Odette v. h. Minibos - pravnučka VB, holandská větev hřebce
Allright van Spuitjesdom
18. Věra Kanizová - Dobrá
a) Katingka van de Litherweg - vnučka VB, holandská větev
hřebce Allright van Spuitjesdom
19. Radim Kopec - Šenov
a) Madona van Katlijk - oboustranně prochována na VB
ve 3.generaci, proprojují se v ní 2 holandské větve hřebců
Brevet van Spuitjesdom a Calvados van Bromishet
20. Petra Sudová - Bělá nad Radbuzou
a) Nastassja - prapravnučka VB, holandská větev hřebce Brevet
van Spuitjesdom
21. Eva Hyblerová - Stonava
a) Nicol van Peelzicht - pravnučka VB, holandská větev hřebce
Brevet van Spuitjesdom
22. Ing. Ludmila Kavánková - Karlštejn
a) Kendelbrook Red Hot Chili - vnučka VB, německá větev
hřebce Eros van Stappenshof
23. Hřebčín Gabriela - Chrást-Tišice
a) Nancy van Stal de Hestert - vnučka VB, holandská větev hřebce
Goldwin van Wegdam
24. Romana Vochozková - Černuc
a) Sterre-j van Olwen - pravnučka VB, holandská větev hřebce
Charmeur van Spuitjesdom
25. Hanousková Michaela - Konice
a) World Star van de Smelenhof - vnučka VB, holandská větev

hřebce Lucky Win van Wegdam
26. Hřebčín Markes - Rosice u Brna
a) Air of Chestnut Stable - pravnučka VB, příslušnice rodiny
holandské prémiované klisny Gletness of Chestnut Stable
27. Lucky Horse Ranch s.r.o., Ostrava - Přívoz (PK minihorse)
a) 1481 plem. hřebec miniappaloossa Kiny Falabella van Poeldijk
- vnuk VB, příslušník rodiny holandské klisny Ojee van
Poeldijk
Děkujeme za pomoc a spolupráci všem, které jsme při přípravě tohoto materiálu
oslovily.
Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová, 2013

