De IJzeren Man

Giano
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2011
Schofthoogte: 1.75m
Niveau:
Stamboek: Anglo European Studbook
Kleur: Brown
Fokker:
Dekgeld: € 1.000,Giano: een keizer in de dressuurring! In 2019 debuteerde Giano in de nationale dressuurklasse ZZ-Zwaar en
imponeerde bij iedere start, waarmee hij telkens vol overtuiging de overwinning op zijn naam schreef met
scores tot boven de 70%. Giano is een zeer mooi gemodelleerde zoon van de internationale Grand Prix-hengst
Glock’s Lord of Loxley. Giano toont in draf zeer veel zelfhouding en een enorme schoudervrijheid; hetgeen zich
uit in een voortreffelijk voorbeengebruik met een krachtig ondertredend achterbeen. De galoppade typeert
zich met veel sprong en een altijd voorbeeldig bergopwaartse tendens. Daarnaast beschikt Giano zeer veel
talent voor de hogere dressuuroefeningen. De eerste veulenjaargang van Giano presenteerde zich met royaal
ontwikkelde nakomelingen, die zich telkens bergopwaarts en met een geweldige lichtvoetige bewegingsafloop
presenteren. Van moederszijde gaat Giano via zijn moeder Donnacetta terug op de eeuwhengst Sandro Hit.
Moeder Donnacetta, de Elite Preferente Prestatie Sport-dochter van de eeuwhengst Sandro Hit, maakte zelf
onder de sportnaam Supra carrière in de Nationale dressuur onder het zadel van Niels Bax alvorens zij in de
fokkerij werd ingezet. Naast Giano bracht Donnacetta ook de Elite Sport merrie Fabelhaft (v. Royal Dance), de
Elite Sport merrie Imagine (v. Negro) en de Limburgse kampioensmerrie 2019 de Keur merrie Just Me (v.
Negro). Donnacetta is eveneens de volle zus van de Oldenburger dekhengst Sandrohall en halfzus van de
internationale Grand Prix-hengst Bestseller Royal (v. Bellisimo). In de derde generatie wordt de pedigree van
Giano gesierd door de wereldberoemde Donnerhall, die naast vele goedgekeurde hengsten ook veel
internationale sportpaarden op het hoogste niveau bracht. De moederlijn van Giano bracht naast vele
internationale sportpaarden ook vele goedgekeurde hengsten, waaronder de KWPN-hengst Zidane, Ronald,
Capriool, Carisma, Lagos, Lagato en vele anderen. Giano: bloedvernieuwing met toekomst!
Giano is goedgekeurd voor AES
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Dekgeld: € 1.000,- (vaste kosten € 250,00 + € 750,00 bij dracht) excl. BTW en afdracht
Bestellen voor 9.00 uur ‘s ochtends
WFFS-status: negatief
Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/giano/
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