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Blue Hors Zack
Gender: Stallion
Birthdate: 2004
Height: 1.72m
Level:
Studbook: American Saddlebred Horse Association
Colour: Brown
Breeder:
Stud fee: € 2400,Zack: een levende legende! De flitsende carrière van dit KWPN-erkende Grand Prix-verervingsgenie kent
louter hoogtepunten.
In 2019 sierde Zack de de resultaten in de internationale sport zoals we dat reeds van hem gewend waren met
overwinningen in ‘ S Hertogenbosch (84.89%), Falsterbro (85,02%) en podiumplaatsen in Rotterdam en
Herning (Den). In 2018 behaalde Zack een 7e plaats in de wereldbekerfinale in Parijs, veroverde hij de
reservetitel tijdens het Deense kampioenschap, maakte hij deel uit van het Deense team tijdens de
Wereldruiterspelen in Tryon alwaar hij individueel de 10e plaats behaalde en daarmee de beste Deense
deelnemer was, schreef hij de overwinning van de wereldbekerkwalificatie in Herning met een score van 83%
op zijn naam en behaalde hij hoge plaatsingen in Amsterdam, Neumünster, Parijs en Aachen. Daarnaast boekt
Zack keer op keer onmiskenbare prestaties in de fokkerij; zo zijn meerdere nakomelingen reeds zeer succesvol
in de internationale Grand Prix, waaronder Blue Hors Zepter, Glock’s Zonik, Zome Zin en Blue Hors Zatchmo.
Verder tekent Zack voor het vaderschap van Zac Efron, de kampioen van de Oldenburger zadelkeuring 2018
en Zackorado, de kampioenshengst van de hengstenkeuring 2018 in Kreuth. Naast alle successen in 2018
tekende Zack tot dus ver voor het vaderschap van inmiddels 38 goedgekeurde zonen en 42 geprimeerde
dochters. Zijn vader Rousseau voert het waardevolle bloed van de Olympiade hengst Ferro, bracht 3 maal op
een rij de KWPN kampioenshengst, won de PAVO-cup en veroverde de reservetitel tijdens de
wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden. Moedersvader Jazz was zelf zeer succesvol in de
internationale dressuur en geniet internationaal veel aanzien als dressuurpaardenleverancier. Blue Hors Zack:
bewegingspotentieel pur sang!

Zack is goedgekeurd voor KWPN, Denemarken, Oldenburg, Hannover, Zweden, Rheinland en Westfalen.
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Dekgeld: € 2.400,- (vaste kosten € 700,00 + € 1.700,00 bij dracht) excl. BTW, afdracht en verzendkosten
buitenland
Bestellen uitsluitend op ma, wo en vr vóór 9.00 uur

WFFS-status: negatief

Dekking door KI
More information: https://www.deijzerenman.com/paarden/blue-hors-zack/

© De IJzeren Man

