De IJzeren Man

Magic Boy
Gender: Stallion
Birthdate: 2017
Height: 1.67m
Level:
Studbook: American Saddlebred Horse Association
Colour: Dark brown
Breeder:
Stud fee: € 800,Magic Boy: een dressuurhengst van uitzonderlijke klasse! Deze uiterst mooi en modern gemodelleerde zoon
van de Oldenburger grootheid Fürstenball presenteerde zich zowel tijdens de KWPN-hengstenkeuring als ook
gedurende de hengstenkeuring van het Belgisch warmbloedpaard met een aansprekend front, veel
zelfhouding, balans en souplesse in alle drie de basisgangen. Daarbij beweegt Magic Boy met een zeer actief
en goed onder de massa tredend achterbeen, waardoor hij een geweldige bergopwaartse bewegingsafloop
heeft. Ook onder het zadel weet Magic Boy deze kwaliteiten te waarborgen; met zeer veel zelfhouding, afdruk
en gedragenheid presenteerde hij zich inmiddels tijdens de eerste ronde van de 3e fase van de BWPhengstenkeuring, waarmee hij zijn definitieve goedkeuring veroverde. Naast deze goedkeuring verdiende
Magic Boy in ’s Hertogenbosch eveneens een uitnodiging voor het KWPN verrichtingsonderzoek, waar hij in
het najaar 2020 aan deel zal gaan nemen. Zijn vader, de verervingsgigant Fürstenball, was Oldenburger
keuringskampioen, verrichtingskampioen, Oldenburger Hauptprämienkampioen, Bundeskampioen en
Oldenburger Landeskampioen, dressuurpaarden-WK-finalist, winnaar tot op Prix St. Georges-niveau, VTVdressuurhengst, de nummer 1 in de FN-fokwaardeschatting, Deense Elite-hengst en “Stallion of the year” in
Denemarken. Via zijn moeder, Favorite Lady des Courlees, gaat Magic Boy terug op de internationale Grand
Prix-dressuurhengst Damsey, die onlangs werd erkend door het KWPN en onder Helen Langehanenberg zeer
succesvol in de internationale dressuurring. Favorite Lady des Courlees is op haar beurt de halfzus van de ZZZwaar paarden Kyra en Option de Roc DND alsook van het internationale Lichte Tour-paard Dalady (v.
Spielberg) en de goedgekeurde Lichte Tour-hengst Originate DN. Naast vele sportpaarden in de disciplines
dressuur en springen bracht deze moederlijn naast Originate DN eveneens de goedgekeurde hengsten
Baloucetto en Hospador. Magic Boy: zien doet geloven!

Magic Boy is goedgekeurd voor BWP en aangewezen voor het KWPN met een deklicentie voor 2020
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Dekgeld: € 800,- (vaste kosten € 250,00 + € 550,00 bij dracht) excl. BTW en afdracht

Bestellen voor 9.00 uur ‘s ochtends
More information: https://www.deijzerenman.com/paarden/magic-boy/
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