De IJzeren Man

Diaron
Gender: Stallion
Birthdate: 2012
Height: 1.73m
Level:
Studbook: American Saddlebred Horse Association
Colour: Grey
Breeder:
Stud fee: € 1.600,Diaron: spectaculaire springvererver bij uitstek! Voortreffelijke nafok staat voor Diaron te boek. Dit is des te
meer opmerkelijk, aangezien bij hem de sport de prioriteit heeft. Zo bracht hij uit zijn eerste jaargang de
premiehengst en record-verrichtingskampioen Diablue PS, de eveneens gekeurde Dialourty PS, de
Schockemöhle PS Online Auction veilingtopper Diaron’s Zecilo PS, die voor het sensationele bedrag van
126.500 Euro verkocht werd, de Poolse springkampioen Diakato PS en de in het parcours succesvolle Delano.
Diaron veroverde onder Patrick Stühlmeyer de derde plaats in de Grote Prijs van Opglabbeek en plaatste zich
in het 1m45-springen van Hagen, Riesenbeck en Balve. Daarvoor imponeerde hij al in de Youngster-tour in
Aachen, Leipzig, Hagen, Verden, Neumünster, Zandhoven en Opglabbeek. En bijna was hem de Hattrick op
het Bundeschampionat gelukt. Als tweede geplaatst in de kwalificatie kwam hij in de finale van het
Warendorfer kampioenschap voor zevenjarigen ten tonele en moest zich daar uiteindelijk door een enkele
springfout tijdens al zijn optredens aldaar tevreden stellen met een achtste plaats. Na in 2017 bij de vijfjarigen
won de zeer moderne superspringer de Bundeschampionats-titel ook in 2018 bij de zesjarigen. Moeder LendaCara bracht naast Diaron ook de internationale springpaarden Campitello en Cestlavie. Grootmoeder
Lindauway bracht zes succesvolle springpaarden, waaronder VDL Groep Miss Untouchable. Overgrootmoeder
Linda-Dolores is een volle zus van Day Date/Beat Mändli en bracht met onder andere Balou’s Day Date/Molly
Ashe, Carlogero/Wilma Marklund, Pentagon/Ludwig Sternberg, Roxette-Dolores/Jennifer Grey en Tiger
Lily/Jessica Springsteen, in totaal zeven internationaal zeer succesvolle springpaarden.
Diaron is goedgekeurd voor Hannover, Holstein, Mecklenburg, Oldenburg, Oldenburg-International,
Rheinland, Westfalen, Zangersheide en Zuid-Duitse Verbanden

Dekgeld: € 1.600,00 excl. BTW, afdracht, toeslag gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland (bij
niet-drachtig zijn in 2022 geldt de kortingsregeling voor 2023*)
* zie toelichting leveringsvoorwaarden
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WFFS-status: negatief
More information: https://www.deijzerenman.com/paarden/diaron/
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