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Balou du Rouet
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 1999
Schofthoogte: 1.71m
Niveau:
Stamboek: American Saddlebred Horse Association
Kleur: Brown
Fokker:
Dekgeld: € 1.800,Balou du Rouet: het is hem weer gelukt! Voor de vierde maal op rij heeft hij een plek veroverd tussen ’s
werelds beste springverervers en veelzijdigheidsverervers conform the WBFSH. Deze status heeft hij vooral te
danken als met afstand de meest succesvolle zoon van zijn beroemde vader, de Olympisch kampioen en
drievoudig World Cup-winnaar Baloubet du Rouet, zijn veelvoud aan succesvolle kinderen, waaronder
Bianca/Steve Guerdat (team brons EK) en Billy the Red/Kristina Cook. Verder succesfactoren zijn Saura de
Fondcombe, Brilliant du Rouet, Babalou/Darragh Kenny, Bantou Balou, Baloutinue, Botakara OLD, Balou
Rubin R, Balance en Baloubet. Verder bracht hij inmiddels 70 gekeurde zonen, waaronder de internationaal
zeer succesvolle hengsten Balzaci van Felix Haßmann, Balous Bellini van Lutz Gripshöver en Baccord van
Gerrit Nieberg. Op fokkerijgebied kwamen daar onlangs de voor 90.000 Euro verkochte Holsteiner
premiehengst Baloubetto bij als ook de OS-reservekampioene Honey Star en de reservekampioen bij de
hengstveulens en de kampioen bij de merrieveulens bij het Duitse veulenkampioenschap. Balou du Rouet
startte zijn eigen carrière met een 9,2 in zijn 30-dagentest in Vechta. Na vele overwinningen in het parcours
won hij eveneens de finale kwalificatie op het Bundeschampionat met een 9,2. Daarnaast was hij veelvoudig
succesvol in de klasse S. Zijn moeder Georgia bracht naast Balou du Rouet ook de goedgekeurde hengste
Cornet’s Balou en het succesvolle springpaard Chatinue van Patrick Döller. Balou du Rouet: een
springpaardenleverancier van uitzonderlijke klasse.
Balou du Rouet is goedgekeurd voor Frankrijk, Hannover, Italië, Mecklenburg, Oldenburg, OldenburgInternational, Rheinland, Westfalen Zuid-Duitse verbanden, Zangersheide en Zweden
Dekgeld: € 1.800,- excl. BTW, afdracht, toeslag gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland (bij nietdrachtig zijn in 2021 geldt de kortingsregeling voor 2022*)
* zie toelichting leveringsvoorwaarden
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Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/paard-2/
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