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CAPPUCCINO VAN PAEMEL 

Stokmaat 147,5 m. maar helemaal gefokt als springpaard. Met Rolf Göran Bengtsson heeft 
vader Casall vele successen behaald, waaronder vijftien Grand Prix overwinningen en 
eindwinnaar van de Globals Champion tour. De merrielijn is Flaute BWP prestatiemerrielijn 
35 een prestatierijke merrielijn met vele goedgekeurde hengsten w.o. Cicero van de Paemel 
uit de grootmoeder van deze hengst. Cappuccino komt uit de bekende Stoeterij van Paemel 
van Luc van Eeckhoudt uit het Belgische Schepdaal. 

 
Vader: Casall ASK international 1.60m springen (1999, v. Caretino) 
Casall is een zoon van de Holsteiner prestatiehengst Carentino uit de Bezirkspremie merrie Kira XVll 
van Lavall l. Casall heeft een palmares waar weinig paarden aan kunnen tippen. Geeft sport en 
kwaliteit door aan zijn kinderen. 
MV: Darco ambassadeur internationaal 1.60 m. springen (v. 1980, v. Lugano van la Roche) 
Heeft zelf op het allerhoogste niveau gesprongen en vele overwinningen behaald. Daarnaast heeft hij 
een boven gemiddeld aantal nakomelingen nagelaten die zeer goed hebben gepresteerd op 
internationaal niveau. In de hedendaagse fokkerij zijn we blij dat er nog Darco in de springlijnen 
aanwezig is. 
MVV: Randel Z (1984, v. Ramiro) 
De Hannoveraanse hengst geboren in 1984 die vader is van Cortes C van Beezie Madden die op de 
WEG in Normandie als beste paard werd uitgeroepen bij de final 4 en overgrootvader is  van Cornet 
Obolensky . 
 

 
Moeder: Betina van Paemel Stb - 2001                                                                                                              
Bracht veertien nakomelingen, waarvan enkel ET nakomelingen en twee goedgekeurde zonen: Che 
Guevara van Paemel Z (2005) goedgekeurd bij het BWP en Mambo van Paemel Z (2012) bij 
Zangersheide, die in het 1.40 m springen wordt uitgebracht. Daarnaast komen er nog twee 
nakomelingen uit in het 1.30 m springen.  
MM: Rendez-Vous van Paemel Z  - 1994                                                                                                                             
Zestien nakomelingen waarvan vier goedgekeurde zonen. De BWP Ambassadeur Cicero van Paemel 
(2000), Esperanto van Paemel (2004), Kingston van Paemel (2010) en Cassanova van Paemel (2018). 
Cicero en Kingston springen in het 1.60 m. en halfzuster Hawai van Paemel (2007) wordt ook 
uitgebracht in het 1.60 m springen. 
MMM: Grannie - 1980 
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