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LUGANAS AVE 

Vader Lantanas komt uit vrije bloedlijnen en heeft laag verwantschap. Lantanas brengt via zijn sterk 
verervende vader Sir Donnerhall I, twee Duitse topverervers bijeen, Sandro Hit en Donnerhall. De 
moeder van Lantanas, Lantana ster preferente prestatie (v. Hemmingway), bracht o.a. Vitana V (v. 
Donnerhall), die internationaal in de Grand Prix is uitgebracht door Stephanie Peters. Op haar beurt 
is Vitana V de moeder van de KWPN erkende internationale Grand Prix hengst Cennin (v. Vivaldi) van 
Madeleine Witte-Vrees. Luganas AVE komt uit de sterke en predicaatrijke Lady Reveil-stam, die al 
vele goede sportpaarden en goedgekeurde hengsten bracht. Don Maddock (v. Dettori), NRPS 
goedgekeurd, Lord Romantic (v. Don Romantic), Springdance (v. Springbank) en Jambeau (v. Apache) 
gaan allemaal terug op de elite, pref, prest en sport-merrie Normiek. Moeder Bormiek was in 2006 
kampioene van alle dressuurveulens in Ermelo en in 2009 was ze NMK-merrie. 

 
Vader Lantanas (v. Sir Donnerhall I) 
Lantanas is een 7-jarige hengst die nog niet in de sport is uitgebracht. Hij beschikt over veel 
bewegingstechniek en lengte. Lantanas komt uit vrije bloedlijnen en heeft laag verwantschap. Hij is 
een zoon van de Duitse stempelhengst Sir Donnerhall I, nummer 3 best verervende hengsten in 2022 
op de WBSFH-ranking. 
Tuschinski (v. Krack C) Lichte Tour dressuur 
Tuschinski was verrichtingskampioen en heeft goed gepresteerd in de jonge paarden rubrieken. Hij is 
in 2015 vertrokken naar Denemarken. Tuschinski geeft fijne dressuurpaarden die ook tot Grand Prix 
niveau presteren. Een relatief hoog percentage van de merries op de keuring haalt het keur of elite 
predicaat (53 uit 194 aangeboden merries. 
MVV Hitchcock (v. Amethist) Z2 dressuur - 1.20m springen 
Is beperkt ingezet in de fokkerij. Er staan een beperkt aantal nakomelingen geregistreerd, waarvan 
de merrie Normiek uit de moederlijn van Le Phorce One, de meest opvallende is.  

 
Moeder: Bormiek elite pref IBOP-(drs) D-OC(2006, v. Tuschinski) 
Bormiek was in 2006 kampioene van alle KWPN-dressuurveulens. In 2009 was ze NMK-merrie 
waarbij haar houding en bewegingstechniek opvielen. Ze heeft zestien nakomelingen, waarvan twee 
voorl. keur merries, drie Elite merries en twee 2e bez. Hengsten, en de aangewezen hengst Hilltop (v. 
Chagall D&R), Lichte Tour dressuur. Veel nakomelingen zijn geboren d.m.v. ET, mede daardoor nog 
vrij jong om in de sport door te breken.   
MM: Normiek elite pref prest sport-(drs) (1995, v. Hitchcock) Z1 dressuur 
Heeft zeventien nakomelingen waarvan vier elite merries en een voorl. keurmerrie. Tevens een 3e 
bez. hengst en een de in Denemarken goedgekeurde hengst Flambeau (v. Apache). Sportprestaties 
van Flambeau, ZZ Zwaar, en van vier dochters waarvan twee Z2-dressuur en twee Z1-dressuur zijn 
geklasseerd, waaronder bovenstaande merrie. Via dochter Veroniek (v. Krack C) is ze de ogm van de 
NRPS-hengst Don Madddock (v. Dettori) en de goedgekeurde hengst Lord Romantic (v. Don 
Romantic)  
MMM: Termiek keur pref prest (1977, v. Onyx) 
Bracht tien nakomelingen, een elite, twee keur en een stermerrie. In combinatie met Zeoliet bracht 
ze het Lichte tour paard Donzel, en met Hitchcock de Ze-dressuur merrie Normiek. Verder is ze 
grootmoeder van verschillende Z dressuurpaarden en het ZZ Zwaar dressuurpaard Oase (v. Jazz). 
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