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Welt Hit II
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 1992
Schofthoogte: 1.71
Niveau: Grand Prix
Stamboek: Oldenburg
Kleur: Dark bay
Fokker:
Zijn vader Weltmeyer , zelf winnaar van het Bundeschampionat in 1987, kampioen van de hengstenkeuring en
verrichting, is op dit moment een van de bekendste dressuurverervers. Uit de combinatie Weltmeyer en de
moeder van Welt Hit II, Cileste (v. Hill Hawk xx) zijn 6 zonen goedgekeurd. Uit de moederstam van Welt Hit II
komen o.a. de volgende hengsten: Wolgatraum (v. Woronesch), welke zeer goed presteert in de dressuursport,
Granilli S (v. Grannus) was premiehengst in Oldenburg in 1994 en Herannus (v. Grannus) is goedgekeurd bij
het KWPN. Deze moederlijn is gebaseerd op een Ostfries fundament met onmiskenbare Arabische elementen.
Niet voor niets staat Welt Hit II reeds in de top 10 van best verervende hengsten in Hannover.
Prestatie:

Welt Hit II was hét dressuurtalent bij uitstek. Met zijn fantastische gangen wist deze zwartbruine
schoonheidskoning steeds weer de show te stelen. In 1994 werd hij reserve-kampioen op de Oldenburger
hengstenkeuring. In 1995 behaalde hij tijdens de verrichting in Medingen 141,74 punten voor de dressuur
(Leistungsklasse I). In 1996 werd hij reserve-kampioen tijdens de Hauptpramiekörung tijdens de Oldenburger
Hengstenkeuring. In 1997 en 1998 werd hij tijdens de Zwolse Paardendagen The Coming Stallion. In 1998 werd
hij 6e tijdens het Bundeschampionat in Warendorf bij de 6-jarige dressuurpaarden. In 2001 won Welt Hit II de
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bronze medaille in de lichte tour op het Nederlands Kampioenschap.
Nakomelingen:

In 2007 heeft Welt Hit II het keur-predikaat van het KWPN ontvangen. De resultaten van zijn nakomelingen zijn
dan ook opvallend. Al meer dan 50 nakomelingen zijn al in het Z-dressuur geklassseerd maar ook nationaal en
internationaal presteren de kinderen Welt Hit II bovengemiddeld zoals: de merrie Riondine (mv Ferro)
inmiddels Grand-Prix startgerechtigt, Ubique van Joyce Lenaets gooit keer op keer hoge ogen in het ZZ-licht en
Ilse van Cranenbroek is met haar Valentino zeer succesvol in de Prix St. George. Ook behaalde Lauren Sammis
met Sagacious op de PanAm Games in Rio de Janeiro de individueel zilveren medaille en werd bij de NRPS
werd de hengst Wup (mv Wolfgang) goedgekeurd. Ook Weltino (mv Sion) met Ludwig Zierer is zeer succesvol
in de Grand-Prix. Zijn zoon Weltissimo was zeer succesvol op het WK jonge paarden in Verden 2002 en heeft
inmiddels al diverse overwinningen op zijn naam staan in de Grand Prix. Tevens werd hij in 2004 uitgeroepen
tot VTV-dressuurhengst van het jaar. Bij de meest succesvolle dressuurpaarden van dit moment in Oldenburg
staan maar liefst 3 nakomelingen van Welt Hit II. Vanaf dat hij in 1996 zijn eerste veulenjaargang toonde, zijn
zijn nakomelingen zeer populair bij fokkers en opfokkers. Velen werden reeds voor grote bedragen op de
veiling te Vechta in Oldenburg verkocht. Ras, uitstraling en beweging zijn de kengetallen van deze
nakomelingen. Inmiddels heeft Welt Hit II reeds meer dan 20 goedgekeurde zonen. In 2001 stonden maar liefst
twee dochters van Welt Hit II bij de beste 10 op de nationale merriekeuring in Ermelo.
Welt Hit II is goedgekeurd bij het KWPN, Oldenburg, Hannover en Westfalen.
Welt Hit II is in 2009 overleden. Diepvriessperma is nog beschikbaar.
Dekgeld € 200,00 bij bestelling (excl. BTW en verzendkosten) € 1.050,00 bij dracht (excl. BTW)
Meer informatie: http://www.havikerwaard.nl/paarden/welt-hit-ii/
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