
Veulen van de Week: 
Nena Greenwood
Frank Bins en Ilonka van Hunnik zijn verantwoordelijk voor de 
Greenwood dravers. Opvallend is het hoge aantal starters en winnaars 
dat zij al jaren hebben. Reden temeer om met meer dan normale belang-
stelling te kijken naar de veulens die dit jaar in Weeze werden geboren. 
We stellen er zes voor en beginnen met een Duits geregistreerde dame.

Vader: “Victor Gio, een zoon van Ready Cash uit de geweldige merrie Ilaria 
Jet (6, 1.11,2 /  €1.074.213) van Pine Chip. Victor Gio is een half broer van 
o.a. Tony Gio! Dit is de tweede jaargang van de hengst.”
Moeder: “Unique Boko heeft voor de kleuren van Stal Newport haar 
koersen gelopen bij Hugo Langeweg. Ze heeft het gebracht tot een winsom 
van €27.040 en een record van 1.14,3. Vader van Unique Boko is het 
Zweedse fok fenomeen de “elite hengst” Express Ride. De tweede moeder 
van Unique Boko is niemand minder dan één van de aller beste die ooit in 
Nederland heeft gelopen: Speedy Volita. Unique Boko heeft alleen startpaar-
den gebracht zoals Himoko Greenwood, Grazia Greenwood en de recent in 
Zweden zegevierende Konan Greenwood.”
Verkopen of houden? “Wij fokken uitsluitend om te verkopen. Deze 
prachtige merrie is nog te koop!”
De hengst voor 2021? “Unique Boko is drachtig van International Moni en 
de vrucht is eigendom van Leendert Gerrits.”

Veulen van de Week: 
Nitro Greenwood
Vader: “Oropuro Bar, de Italiaanse Love You reus met een stokmaat 1.69m was  zelf een 
vroegrijpe jaargangscrack die zich op oudere leeftijd verder doorontwikkelde. De voshengst 
maakte in 2016 zijn debuut in Italië en is daar, mede vanwege zijn gunstige prijs, enorm 
populair. Uit zijn grote jaargangen 2- en 3 jarige zijn al zeer goede startpaarden. In beide 
ranglijsten naar totale winsom staat Oropuro Bar op dit moment op de tweede plaats.”
Moeder: “Hanna Greenwood, zij is de volle zus van Goofy Greenwood. Over de moederlijn is 
al veel geschreven. Hanna Greenwood stamt uit de moederlijn van Helicopter. Uit deze lijn 
komen ontelbare cracks zoals: Arch Madness, Chocolatier, Sugar Trader, Yucca Boko en 
Optimistic.”
Verkopen of houden? “De hengst Nitro Greenwood is eigendom van Barry Stevens en Robin 
Goudsblom heeft zich voor een deel ingekocht.”
De hengst voor 2021? “Hanna Greenwood is drachtig van de Italiaanse Cantab Hall zoon 
Owen CR.”

Veulen van de Week: 
Nikki Greenwood
Vader: “Orlando Vici, éen van mijn favoriete dekhengsten. Hij brengt vele toppers en de 
startpercentages van zijn nakomelingen zijn bijna ongeëvenaard. In Zweden is de hengst 
jaarlijks in de top van de statistieken terug te vinden. Qua prijs/kwaliteit een superverer-
ver!”
Moeder: “You Win Kievitshof is oorspronkelijk een Duitse merrie van Enjoy Lavec uit 
Opala Kievitshof. De moederlijn blinkt uit door vele nakomelingen, waarvan extreem veel 
de baan halen. You win Kievitshof is moeder van o.a. Gonzales Greenwood (als 2-jarige 
baanrecordhouder van Aby) en Hector Greenwood.”
Verkopen of houden? “Deze is te koop. De volle zus van Nikki Greenwood is Kajsa 
Greenwood en zij kwalificeerde recent in Zweden bij Patricia van der Meer.”
De hengst voor 2021? “You Win Kievitshof was drachtig van Up and Quick, maar door 
een darmprobleem is de merrie helaas recent overleden.”Nikki Greenwood, een Zweeds geregistreerd 

merrieveulen.

Nena Greenwood, een Duits geregistreerd merrieveulen.

Nitro Greenwood, een Duits geregistreerd 
hengstveulen.
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Veulen van de Week: 
Nikita Greenwood
Vader: “Conway Hall. Deze Amerikaanse top hengst is bij iedereen 
bekend. Ondanks zijn hoge leeftijd brengt hij nog jaarlijks klassieke 
winnaars.”
Moeder: “Just Smart. Deze Ready Cash merrie uit Lullaby Face van 
Viking Kronos heeft een droom pedigree. De tweede naam Smart 
geeft al aan dat de merrie veel Frans bloed in zich heeft. Uit deze 
lijn komen toppers als Jezabelle des Bois, Jomo Du Rib, Nikita Du 
Rib, Uncaring en vele anderen.”
Verkopen of houden? “Nikita Greenwood is eigendom van 
Leendert Gerrits.”
De hengst voor 2021? “Just Smart is drachtig van Oasis Bi, de 
broer van Robert Bi.”

Veulen van de Week: nog naamloos
Vader: “Brillantissime, hij is een zoon van de Franse geweldenaar Ready Cash 
uit een uitmuntende moederlijn Ivre de Victoire van Buventier d’Aunou. Uit 
deze moederlijn komen o.a. Bold Eagle en Cash and Go.”
Moeder: “Light my Fire Bi is van Supergill uit Norse Sunshine en Muscles 
Yankee. De merrie was een zeer verdienstelijk koerspaard met een record van 
1.12,1 en een winsom van €47.354. Light my Fire Bi is al moeder van o.a. Ever 
Seen Boko, Hands Down en Hanzi Cash.”
Verkopen of houden? “Het merrieveulen is eigendom van Leendert Gerrits.”
De hengst voor 2021? “Ze was gedekt door Orlando Vici. Helaas bleek de 
merrie na zes weken niet meer drachtig te zijn en was het te laat in het seizoen 
om haar opnieuw te laten dekken.”

Veulen van de Week: 
Nelson Greenwood
Vader: “Tobin Kronos. De hengst is een nakomeling van niemand minder dan Muscle 
Hill uit Zamia FC van Sugarcane Hanover. Zamia FC was ook een topper met een 
record van 1.13,5 en een winsom van €468.285. Zamia FC is ook moeder van o.a. Gift 
Kronos, dekhengst in Zweden.”
Moeder: “City of Angels is een jonge merrie (5 jaar) met een geweldig pedigree. City 
of Angels is van Pastor Stephen uit Lollo Zet van Pine Chip. Lollo Zet is de volle zus 
van de dekhengst Enjoy Lavec. Tweede moeder is de elitemerrie Margit Lobell. Derde 
moeder is Matina Hanover, de moeder van o.a. de elite dekhengst Mack Lobell. Uit 
deze moederlijn komen ook nog Readly Express, American Winner, Super Pleasure en 
Victory my Way.”
Verkopen of houden? “Nelson Greenwood is te koop.”
De hengst voor 2021? “City of Angels is drachtig van de Hambletonian winnaar van 
2013: Royalty for Life.”

Nelson Greenwood is een Zweeds geregistreerd 
hengstveulen.

Nikita Greenwood, een Nederlands geregistreerd merrieveulen.

Dit naamloze merrieveulen is Duits 
geregistreerd.

ZES VEULENS VAN DE WEEK

17


