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GLAMROCK 
 
Glamrock is een zoon van wereldkampioen Glamourdale, wiens palmares in de sport inmiddels 
indrukwekkend is. Kampioen van de hengstenkeuring in 2014, finalist in de PAVO cup, en 
wereldkampioen als 7-jarige op het WK jonge dressuurpaarden. Met vast partner Charlotte Fry werd 
Glamourdale in 2022 Wereldkampioen dressuur in Denemarken. Grootvader van Glamrock is de 
grootheid Jazz, die via zijn zonen en dochters een enorme invloed heeft op de fokkerij van 
dressuurpaarden. 
De stam van Glamrock is merrielijn 25. In de directe moederlijn zien we verschillende Lichte tour 
dressuurpaarden, waaronder de volle broer van de grootmoeder van Glamrock, Volansky (v. 
Polansky). Moeder Fenmelia elite prok (2010, v. Jazz) is Z2-dressuur en presenteert met Glamrock 
haar oudste nakomeling. 
 

 
Vader Glamourdale (v. Lord Leatherdale) Grand Prix 
Glamourdale, de kersverse wereldkampioen Grand Prix dressuur van 2022, is bezig om een legende 
te worden. Hij was al wereldkampioen 5 en 6-jarigen met een 10 voor de galop. Hij begint ook via zijn 
zonen een stempel te drukken. Inmiddels bij verschillende stamboeken meer dan 20 goedgekeurde 
zonen. Zijn NRPS goedgekeurde zonen zijn Gladiator (2015), Glamour van het Anjershof (2017) en 
Guinness (2017). 
MV Jazz preferent (v. Cocktail preferent) Grand Prix 
Grootheid in de dressuursport en stempelhengst met vele Grand Prix nakomelingen, predicaat 
merries en goedgekeurde hengsten. Jazz stond meerdere jaren bovenaan de WBSFH-ranglijst. Alleen 
al in Nederland bracht hij achttien goedgekeurde zonen, meer dan 400 keur en elite, 122 preferente 
merries en 124 prestatie-fok merries. 
MVV Polansky (v. Kostolany) Lichte tour 
Polansky was de kampioen van de hengstencompetitie in 2002. Uit zijn eerste jaargang werden zijn 
zonen Upper-Class en Vivaldo goedgekeurd. Polansky is een telg uit de sportrijke Sonnevanck-
merrielijn. Zijn vader is de Trakehner Kostolany, multi kampioen op de keuringen en ook de vader 
van stempelhengst Gribaldi. 
 

 
Moeder: Fenmelia elite PROK sport-(drs) (2010, v. Jazz pref) Z2 dressuur 
Fenmelia is na haar sportieve loopbaan als fokmerrie ingezet. Ze heeft drie nakomelingen van 
Glamourdale waarvan Glamrock de oudste is. 
MM: Wenmelia elite preferent EPTM (2003, v. Polansky) L1 dressuur 
Heeft tot nu toe negen nakomelingen gebracht en wordt nog volop in de fokkerij ingezet. Ze werd 
preferent op basis van bovenstaande merrie en twee stermerries. In de sport bovenstaande merrie 
die Z2 dressuur is. 
MMM: Lamelia keur preferent prestatie (1993, v. Glendale) L2 dressuur 
Lamelia was een vruchtbare merrie en bracht veertien nakomelingen, waaronder een elite, een keur 
en een stermerrie. De nakomelingen onderscheiden zich in de dressuurbaan. Ivanto (v. Dream Boy) is 
het internationale junioren paard van Fleur Kempenaars. Daarnaast bracht Lamelia nog twee Lichte 
tour paarden van Westenwind en Polansky, een ZZ-zwaar paard en een Z2 dressuurpaard. 
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