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Jovian
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2014
Schofthoogte: 1.75m
Niveau:
Stamboek: KWPN (Royal Dutch Sporthorse)
Kleur: Dark brown
Fokker:
Dekgeld: € 1.600,Jovian: de tweevoudig wereldkampioen dressuur! “the Emperor!” – “de keizer!” betitelde de jury tijdens de
WK-jonge dressuurpaarden de oude en nieuwe dressuurpaarden-wereldkampioen Jovian. Reeds vijfjarig voer
hij zijn eigen koers (vier en de vijf punten werden met een 10,0 gewaardeerd). En ook in het klassement van de
zevenjarige was hij onder Andreas Helgstrand niet te kloppen. De draf met schwung, verheven, vol kracht en
met enorme schoudervrijheid: 10. De stap zuiver met een goede overstap: 8,0. De galop maximaal bergop
gesprongen: 9,8. De losgelatenheid ook in de indrukwekkende appuyementen, vliegende wissels en pirouetten
vrijwel perfect: 9,8. En het perspectief nauwelijks te omschrijven: 10. “What a Horse!”, daarmee 95,2 procent.
En eveneens in de uitvoering van de oefeningen stond Jovian met 83,143 procent bijna 8 procent los van zijn
concurrentie.
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. Ook met zijn veulens is Jovian het gesprek van de dag: Slangenrupgaards Josefine
van met 72.000 Euro de absolute highlight van de Deense Elite-veiling. Jubilee stelde zich op in de
kampioensring van het Deense veulenkampioenschap. Bij het Duitse veulenkampioenschap in Lienen bracht hij
2 finalisten. Uit zijn eerste jaargangen werden meerdere zonen gekeurd, waaronder de premiehengst Joshua.
Jovian: voortreffelijke nafok!
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 2022 geldt de kortingsregeling voor 2023*)
* zie toelichting leveringsvoorwaarden.
Bestellen uitsluitend op ma, wo, vr. voor 9.00 uur ‘s ochtend, levering telkens daags nadien; bestellen op
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vrijdagavond voor zondag.

WFFS-status: positief

Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/jovian/
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