De IJzeren Man

Revolution
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2013
Schofthoogte: 1.76m
Niveau:
Stamboek: American Saddlebred Horse Association
Kleur: Dark brown
Fokker:
Dekgeld: € 1600,Revolution: “een rockster. Een bewegingskunstenaar”, luidde het overweldigende jurykommentaar over
Revolution’s prestatie in de finale van de wereldkampioenschappen voor 5-jarige dressuurpaarden. “voor de
ruime en krachtige draf 9,8, voor de tactmatige, ruim overtredende en relaxte stap 9,0, voor de
uitgebalanceerde, duidelijk bergopwaartse galoppade 10,0, voor de werkwilligheid 9,3 en voor het
toekomstperspectief van deze krachtpatser 10,0.” Met een totaal van 9,62 was de Hannoveraanse
premiehengst en Deense kampioenshengst, de absolute veilingtopper, de verrichtingskampioen (7 maal het
cijfer 10,0) en de Deense dressuurpaardenkampioen (vier maal 10,0) de gouden kroon van de
wereldkampioenschappen jonge dressuurpaarden niet meer te ontnemen. In 2019 behaalde Revolution onder
zijn ruiter Andreas Helgstrand opnieuw droomcijfers in de finale van de WK-jonge dressuurpaarden (draf 10,0,
galop 9,6, stap 9,0, Rittigkeit 8,8, perspectief 9,8 en totaal 9,44), waarmee hij de zilveren medaille veroverde.
Aansluitend werden op het Deense kampioenschap alle drie de basisgangen van Revolution met een 10,0
beloond. Met 9,6 won Revolution hier de gouden medaille. Uit zijn eerste jaargang werden in 2019 direct zijn
zoon Rockabye S in Oldenburg en een premiehengst in Westfalen gekeurd. Zijn vader Rocky Lee, zelf
afstammend van de Grand Prix-hengst Rock Forever I NRW en van moederszijde van de volbloed Justinian xx,
was premiehengst tijdens zijn keuring, werd 4e tijdens het Bundeschampionat voor 4-jarige hengsten, werd
onder Stefanie Wolf Westfaals kampioen en wordt inmiddels succesvol op Intermediair II-niveau uitgebracht.
De eerste kinderen van Rocky Lee zijn inmiddels succesvol in de klasse S-dressuur, waaronder Rockford
Dreams/Lisa-Marie Klössingers. Revolution: het ideaal van een moderne sporter!
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Revolution is goedgekeurd voor Denemarken, Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, Westfalen,
Zuid-Duitse Verbanden en Zweden

Dekgeld: € 1.600,00 excl. BTW, afdracht, toeslag gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland (bij
niet-drachtig zijn in 2020 geldt de kortingsregeling voor 2021*)
* zie toelichting leveringsvoorwaarden

Bestellen van ma-vr, voor 09u ‘s ochtends, levering daags nadien en bestellen op vrijdag av. voor levering op
zondag.

WFFS-status: negatief
Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/revolution/
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