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FINE PRESTWICK  

Fine Prestwick komt uit de tweede jaargang van de grootramige Hannoveraan Fontaine TN (v. 
Finest). Fontaine TN heeft zijn verrichtingsonderzoek in Duitsland, Adelheidsdorf, afgelegd in 2018 
met zeer mooie cijfers, waaronder een 9.25 voor interieur, 9.50 voor werkwilligheid en een 9.50 voor 
de galop. De overige cijfers ook allemaal boven de 8.50. Vervolgens de hengst Guardian S (Bodyguard 
Moorland). De hengst is opgeleid tot Zware tour niveau, maar nog niet uitgebracht op wedstrijden. 
Guardian S bracht bij het NRPS de ggk hengst Night Shadow. 
De moederlijn van Fine Prestwick is de hoog aangeschreven lijn van stammoeder Nannet (v. 
Hurricane) van fokker René Franssen uit Boven-Leeuwen. Een van de belangrijkste kenmerken van de 
nafok van Nannet is dat het harde paarden zijn met instelling. Uit de lijn van Nannet zijn 
sportpaarden gefokt die zowel in de dressuur als in de springsport op het hoogste niveau presteren. 
In de directe lijn van deze hengst bijvoorbeeld Kingston (v. Voltaire x Gisnette) Grand Prix, Calador 
(Amor x Nannet) Grand Prix en Byoux (v Le Mexico x Nannet). 
 

Vader Fontaine TN (v. Finest) M2 dressuur 
De getalenteerde en grootramige Fontaine TN is vrij van grootheden als Jazz, Flemmingh en Gribaldi 
en brengt vrije genen in de Nederlandse fokkerij. Hij is gekeurd voor drie Duitse stamboeken. Zijn 
vader is de premiehengst Finest. Moeder Sky (v. Samarant-Sandro Hit) is een staatspremiemerrie en 
de halfzus van het Lichte Tour paard Raptor (v. Rubin Royal). Uit deze directe familie komen ook 
gekeurde hengsten als Lividon GPF (v. Livaldon) en premiehengst Dream Maker (v. Damsey FRH). 
MV Guardian S (v. Bodyguard Moorland) M2 dressuur 
Guardian S is opgeleid tot Zware tour niveau, maar nog niet uitgebracht op wedstrijden. Guardian S is 
een zoon van Bodyguard Moorland (Gribaldi x Negro) uit de elite, sport-(drs) merrie Amadin S. Deze 
dochter van Trento B heeft Z2 dressuur gelopen. Grootmoeder Pradin ster preferent sport-(drs) prok 
is Z2 dressuur. 
MMV: Krack C (v. Flemmingh pref) Grand Prix dressuur 
Krack C, de spectaculair dravende Grand Prix hengst met Anky van Grunsven. Vader is de preferente 
hengst Flemmingh. Krack C heeft meerdere goedgekeurde zonen waaronder Tuschinski, United, 
Vivaldi, Zhivago en de NPRS goedgekeurd Grand Prix hengst Karolus van Wittenstein. Meer dan 30 
nakomelingen van Krack C zijn Grand Prix geklasseerd. 

Moeder: Lovely Nette elite D-OC IBOP-(drs) (2016 v. Guardian S) 
Merrie heeft twee nakomelingen, waarvan deze hengst de oudste is. 
MM: Binette voorl. keur pref PROK D-OC (2006, v. Krack C) 
Binette is de moeder van zeven nakomelingen, waarvan de oudste vijf merries zijn die in de fokkerij 
zijn ingezet. Ze is preferent geworden op twee elitemerries, en een voorl. keurmerrie. 
MMM: Gisnette keur pref prest IBOP-(spr) (1988, v. Burggraaf) Z1 dressuur 
Heeft veertien nakomelingen. Naast bovenstaande merrie is ze preferent geworden op nog een keur 
dochter, een preferente prestatie merrie en een tweede en een derde bezichtigingshengst. 
Sportprestaties: springen op 1.40m niveau van de AES ggk hengst Formidabel (Diarado) en een 
nakomeling van Numero Uno. Ze is de moeder van Grand Prix dressuurhengst Kingston (v. Voltaire), 
een Inter II zoon (v. San Remo) en een Lichte Tour zoon (v. Gribaldi). 
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