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Viconte Blue Hors
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2017
Schofthoogte: 1.71m
Niveau:
Stamboek: American Saddlebred Horse Association
Kleur: Brown
Fokker:
Dekgeld: € 1.000,Blue Hors Viconte: een Vivaldi uit de wereldberoemde “Poesie-dynastie”. Deze langbenige, grootramige bruine
zoon van de KWPN-hengst Vivaldi imponeert onder het zadel met veel zelfhouding, waarbij hij een enorme
schoudervrijheid, veel oprichting en een ultieme bergopwaartse galoppade toont. Viconte voltooide zijn
verrichtingstest in 2020, waarbij hij beloond werd met de droomcijfers 9,0 voor galop, interieur, karakter en
perspectief, een 8,5 voor draf, 7,0 voor stap, 8,5 voor Rittigkeit en door de testruiter werd hij beloond met een
9,5. Overall scoorde Viconte een 8,44. Zijn vader Vivaldi gaat terug op de Utopia-stam en voert de
internationale Grand Prix-hengsten Krack C en Jazz in directe lijn. Zelf reservekampioen in de verrichtingstest,
Pavo Cup-winnaar voor 5-jarigen in 2007, in 2008 en 2009 winnaar van de KWPN-hengstencompetitie onder
Hans Peter Minderhoud gevolgd door de overwinning in 2013 bij de VHO-trofee. Inmiddels behoort Vivaldi tot
’s werelds beste dressuurverervers conform de WBFSH-ranking. Viconte’s moeder Poetin VI is een volle zus
van de legendarische merrie Poetin, de tweevoudig Bundeskampioene en die als 6-jarigen het
wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden op haar naam schreef, waarna zij voor het astronomische
bedrag van 2,5 miljoen Euro verkocht werd op de prestigieuze P.S.I.-veiling. Daarnaast bracht zijn
grootmoeder, de Elite-merrie Poesie, ook nog de gekeurde gebroeders Samba I t/m V en tekent zij ook voor het
grootmoederschap van de Elite-hengst Quaterback. Verder bracht deze beroemde merrielijn nog meerdere
gekeurde hengsten, waaronder Caprigold, Quaterhit, Quaterstern, Quinoa, Qualiano, Da Silva, Don Royal,
Benedette Ragazzo en Fürst Fontane.

Viconte is goedgekeurd voor Oldenburg en Hannover
Dekgeld: € 1.000,- (vaste kosten € 400,00 + € 600,00 bij dracht) excl. BTW, afdracht, toeslag
gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland * zie toelichting leveringsvoorwaarden
Bestellen uitsluitend op ma, wo, vr en zat vóór 9.00 uur ’s ochtends
WFFS- status: negatief
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Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/viconte-blue-hors/
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