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Conthargos
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2004
Schofthoogte: 1.72m
Niveau:
Stamboek: Oldenburger Verband
Kleur: Dark brown
Fokker:
Dekgeld: € 2.000,Conthargos: hem was geen ontkomen aan! De nakomelingen van Conthargos domineren het grote toneel:
Concona/Ben Maher won de Nations Cup in Dublin, Conthalou was kampioenshengst OS 2019, Comtess werd
vice-Landeskampioene bij de vijfjarige springpaarden in Oldenburg en een Conthargos-hengstveulen won de
zilveren en bronzen medialle bij het Duitse veulenkampioenschap. In 2005 won Conthargos als vijfjarigen het
Deister-kampioenschap in Dobrock en kwalificeerde hij zich moeiteloos voor het Bundeschampionat. Vanwege
een blessure kon hij zijn eigen carrière niet voorzetten, maar zijn internationaal succesvolle kinderen plaatsen
hem des te meer in de scene. Tien zonen werden inmiddels gekeurd, waaronder Conthinder. Daarnaast zijn
vele nakomelingen zeer succesvol in de internationale springsport, zoals Conbelleza, Pia Contra, Conbalou,
Conthacco, Conblue, Jolanda, Coraline, Tailormade Chloe Star. Hun successen lanceerde Conthargos in de
WBFSH-ranking van ’s werelds beste springverervers.
Zijn vader Converter I won 22 parcoursen tot en met de Duitse klasse M, was in 2005 Oldenburger
Landeskampioen, plaatste zich bij het Bundeschampionat en was tijdens de Wereldkampioenschappen in
Lanaken de twee na beste springhengst. Vijf van zijn zonen kregen een positief keuroordeel, waaronder de
internationaal geplaatste Convertus. Zijn meer dan 40 S-succesvolle nakomelingen worden aangevoerd door
de EK-team bronzen Crüger/Max Haunhorst, Compagnon/Hans Torben Rüder en Caja/Martin Sterzenbach.
Moedersvader Carthago was zelf deelnemer tijdens de Olympiade 1996 in Atlanta en 2000 in Sydney, wiens
nakomelingen tot dusver meer dan 4,4 miljoen Euro verdienden in de sport. Conthargos: succes gegarandeerd!
Conthargos is goedgekeurd voor Finland, Hannover, Holstein, Mecklenburg, Oldenburg, OldenburgInternational, Rheinland, Westfalen en Zuid-Duitse Verbanden
Dekgeld: € 2.000,00 excl. BTW, afdracht, toeslag gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland (bij
niet-drachtig zijn in 2020 geldt de kortingsregeling voor 2021*) * zie toelichting leveringsvoorwaarden
Bestellen voor 9.00 uur ‘s ochtends
WFFS-status: negatief
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Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/conthargos/
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