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Kingston Blue Hors
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2015
Schofthoogte: 1.70m
Niveau:
Stamboek: KWPN (Royal Dutch Sporthorse)
Kleur: Black
Fokker:
Dekgeld: € 1.200,Kingston: de ware publiekslieveling van de KWPN-hengstenkeuring 2018. Met veel allure presenteerde de
lakzwarte zoon van Glock’s Toto Jr. gedurende de KWPN hengstenkeuring in ’s Hertogenbosch; telkens met
veel zelfhouding, souplesse, bergopwaarts en een imposante mechaniek in de beweging. In het voorjaar 2018
voltooide Kingston vol overtuiging zijn 14-dagentest in Adelheidsdorf, waarbij hij voor alle karakteronderdelen
louter 9’s scoorde. In het najaar van 2018 voltooide Kingston het KWPN-verrichtingsonderzoek in Ermelo met
85,5 punten, waarmee hij de reservekampioenstitel veroverde. Voor de aspecten stap, draf, galop, souplesse,
houding en balans en aanleg als dressuurpaard werd Kingston beloond met een 8,5 en voor de rijdbaarheid en
bewerkbaarheid een 9,0. In de reguliere sport weet Kingston eveneens te imponeren. Tijdens de kwalificatie
van het Deens kampioenschap voor 5-jarigen scoorde Kingston maar liefst 95,4 punten. Zijn veulens
kenmerken zich door expressieve modellen en een geweldige bewegingsafloop. Daarnaast zorgen zij veelvuldig
voor highlights op veulenveilingen; zijn zoon Vestermarkens Kenzo werd op de Blue Hors-veulenveiling
verkocht voor 35.000 Euro en een dochter werd verkocht voor 36.000 Euro. Kingston is een zoon van Glock’s
Toto Jr., die op zijn beurt afstamt van de wereldberoemde Totilas. Glock’s Toto Jr. won als 5-jarigen vol
overtuiging de PAVO-cup en bracht uit zijn eerste jaargang 3 goedgekeurde zonen. Zijn moeder, de elitemerrie Arina, voert Kingston via de KWPN-hengsten Turbo Magic, Flemmingh en Nabuur terug op een zuivere
sportstam, die naast vele spring- en dressuurpaarden, waaronder het Grand Prix-paard Whycocomagh, ook de
KWPN-hengst Transvaal bracht.
Blue Hors Kingston is goedgekeurd voor Denemarken, Hannover, KWPN en Oldenburg
Dekgeld: € 1.200,- (vaste kosten € 500,00 + € 700,00 bij dracht) excl. BTW, afdracht, toeslag
gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland * zie toelichting leveringsvoorwaarden
Bestellen uitsluitend op ma, wo, vr en zat vóór 9.00 uur
WFFS-status: negatief
Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/blue-hors-kingston/
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