De IJzeren Man

Chacfly PS
Gender: Stallion
Birthdate: 2012
Height: 1.70m
Level:
Studbook: Hannoveraner Verband e.V
Colour: Chestnut
Breeder:
Stud fee: € 1.500,Chacfly PS: met zijn veulens alomtegenwoordig! Chacfly’s uitgesproken sportief gemodelleerde en met veel
galoppeervreugde uitgeruste veulens domineren de keuringen en zijn uiterst geliefd bij talentenscouts. Hij is
zelf een voorbeeldige student. Zo boekte Chacfly PS reeds successen op internationaal niveau tot aan Grote
Prijzen toe op 1*-niveau in Lier en Kronenberg. En bij al zijn souveriene optredens in het parcours wordt het
duidelijk: er is nog veel lucht naar boven. Chacfly PS starte zijn carrière als 9,49 record-verrichtingskampioen,
waarbij hij voor maar liefst 6 criteria (interieur, karakter, werkwilligheid, vermogen, manieren en totaalindruk)
het cijfer 10,0 en voor Rittigkeit 9,5 scoorde. Aansluitend werd hij in Verden gekroond met de begeerde
Stakkato-prijs van het Hannoveraanse stamboek. In Vechta kwam daar door de voortreffelijke kwaliteit van
zijn eerste veulenjaargang ook de reservetitel van de Oldenburger Hauptprämien bij. In 2016 won Chacfly PS
de bronze medialle tijdens het Hannoveraans kampioenschap in Verden. Vervolgens won hij aan de lopende
band springparcoursen, waaronder alleen al in 2018 12 maal onder het zadel van Patrick Stühlmeyer. Zo won
hij eveneens de kwalificatie voor het Bundeschampionat in Klein Roscharden met een 8,8. Zijn voortreffelijke
mogelijkheden in het parcours worden door zijn uitzonderlijke prestatiepedigree ondersteund. Zijn vader
Chacco Blue behoort sinds 2015 tot de top tien van ’s werelds beste springhengsten in de WBFSH-ranking en
was zelf derde in de Grote Prijs van Aachen en won de Grote Prijs van Neumünster. Moeder Shentara is een
halfzus van de gekeurde en internationaal succesvolle Quickcento (v. Quicksilber) en stamt af van Sir
Shutterfly, de volle broer van Shutterfly van Meredith Michaels-Beerbaum
In derde generatie staat de meervoudig Olympiade en wereldbekerwinnaar Dobel’s Cento van Otto Becker.
Chacfly: meer prestatie is haast ondenkbaar!
Chacfly PS is goedgekeurd voor Hannover, Holstein, Mecklenburg, Oldenburg-International, Rheinland,
Westfalen, Zangersheide en Zuid-Duitse verbanden.

Dekgeld: € 1.500,- 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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WFFS-Status: negatief
More information: https://www.deijzerenman.com/paarden/chacfly-ps/
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