De IJzeren Man

Jovian
Gender: Stallion
Birthdate: 2014
Height: 1.75m
Level:
Studbook: KWPN (Royal Dutch Sporthorse)
Colour: Dark brown
Breeder:
Stud fee: € 1.600,Jovian: een begaafde Titelheld! viermaal een 10,0 gaf het voor de nieuwe wereldkampioen van de 5-jarige
dressuurpaarden, de KWPN-hengst Jovian. “een fantastisch bewegend paard! De draf – zo elastisch, zo een
uitgesproken zweefmoment en toch telkens in de verbinding van achter naar voren, altijd in balans en in
perfecte tact. De galoppade telkens bergopwaarts, de overgangen volledig onopvallend. Het paard telkens in
zelfhouding, gewillig en met gelijkmatige aanleuning op beide teugels”, luidde het opgewonden commentaar
van de jury. Met een totaal van 9,66 punten was de titel Jovian onder zijn ruiter Andreas Helgstrand niet meer
te ontnemen. Ook in 2020 zou Jovian het Nederlandse team weer vertegenwoordigen tijdens de
wereldkampioenschappen. Echter in verband met de Corona-pandemie vond er voor dit prestigieuze
kampioenschap geen doorgang. In 2017 won Jovian de Kalfsbeek dressuurbokaal voor 3 jarigen. In 2018 won
hij met een 9,01 de sporttest in Verden, werd bij de Deense hengstenkeuring met een premie gekroond en
verzekerde zich in de Pavo-cup van de zilveren medaille. In 2019 volgde in aansluiting op de gouden medaille
in Ermelo een zilveren medaille bij het Deense kampioenschap. En ook de veulens van Jovian zijn ware
hoogvliegers. Tijdens het Duitse veulenkampioenschap in Lienen bracht hij 2 finalisten en veelvoudig waren de
nakomelingen van Jovian ware highlights op keuringen en veilingen. Jovian: een eersteklas veulenproducent!

Jovian is goedgekeurd voor Denemarken, Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, Westfalen en ZuidDuitse Verbanden
Dekgeld: € 1.600,00 excl. BTW, afdracht, toeslag gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland (bij
niet-drachtig zijn in 2021 geldt de kortingsregeling voor 2022*)
* zie toelichting leveringsvoorwaarden.
Bestellen uitsluitend op ma, wo, vr. voor 9.00 uur ‘s ochtend, levering telkens daags nadien; bestellen op
vrijdagavond voor zondag.
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WFFS-status: positief

More information: https://www.deijzerenman.com/paarden/jovian/
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