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Waratah Flats Fire Cracker
Alpaca Vekofarm (NL) / 
 Alpaca Flanders (B)
huacaya
medium fawn
01-03-2010
Forestglen Seth 
Waratah Flats Chontelle ET
€ 1.500,- (excl. BTW)

Wolsta� s� eken/Fleece Characteris� cs:
2015 => AFD 18,7 | SD 3,4 | CV 17,9 | CF 100,0%

Zijn uitstekende achtergrond laat Fire Cracker ook zien in zijn vachtresultaten 
die de superfi jne kwaliteit blij�  behouden. Zijn lage microns, zijn indrukwek-
kende SD en en zijn constante hoge comfort factor tonen de kwaliteit van zijn 
vacht. De vacht voelt zeer fi jn aan en glanst en bevat bovendien een hoge 
frequente crimp over zijn  hele lichaam 

Zijn hoge crimps� jl was in de eerste vacht 51.4 en de 5e 65.9!

Showresultaten / Showresults:
4x Supreme Championship
and a string of other broad ribbons.

Benelux

Alpaca
Association

Deze meervoudig kampioen uit Nieuw Zeeland is 
misschien wel de meest veelbelovende dekhengst 
uit de uitstekende nakomelingen van de Internati -
onale Supreme Champion Fleece, de legendarisch 
Forestglen Seth. Door de geneti sche achtergronden 
van beide ouders heeft  Fire Cracker keer op keer 
zijn geweldige kwaliteit getoond en daardoor vele 
Supreme Championships gewonnen.

Waratah Flats Fire Cracker is al met al een super hengst, die zijn 
topkwaliteit aan zijn nakomelingen zal doorgeven. Één van zijn 
eerste veulens in Europa werd Reserve Champion Huacaya � j-
dens de AAB show in Weelde 2018 (B): Vekofarm Castallas.

Alpacashow Weelde (B), najaar 2019
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Bozedown Silver Bullet
Alpaca Tumulus & Yoca Alpaca

huacaya
silver grey
03-07-2016
Alpaca Stud Nyem� mber 
Bozedown Apache 
€ 950 (excl. BTW)

Beschrijving:

Silver Bullet is een van de enige zilvergrijze nakommelingen van zijn multi  
champion grijze vader Nyemti mber, gedurende jaren domineerde hij de 
showring. Silver Bullet’s moeder en vader samen hebben een palmares van 
meer dan 20 kampioensti tels behaald. Wij hebben dan ook bewust voor deze 
sterke bewezen lijnen gekozen met als grootvader langs moederskant de 
geprezen The Chief of Bozedown. 

Silver Bullet is een jonge sta� ge heer met een mooie presence, een stevige 
bouw en geweldige looks. De lengte die hij produceert is buitengewoon, deze is 
dan ook heel mooi gebundeld en gestructureerd met de nodige crimp. Dankzij 
zijn vader en zijn moeder is hij in het bezit van een enorme dichtheid en dit 
in combina� e met fi jnheid. Hij behoudt deze karakteris� eken van boven op 
zijn hoofd tot onderkant zijn buik. Uitzonderlijk voor een grijze hengst om zo 
een uniformiteit te bezi� en! Hij hee�  veel glans en zijn spotloze grijze kleur in 
samenvoeging met zijn bloedlijn is dan ook UNIEK.

Benelux

Alpaca
Association

Wolsta� s� eken/Fleece Characteris� cs:

2017 => MFD 16.9 | SD 3.6  | CV 20.2 | CF 100%

Alpacashow Weelde (B), najaar 2019


