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Rockabye S
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2017
Schofthoogte: 1.70m
Niveau:
Stamboek: American Saddlebred Horse Association
Kleur: Brown
Fokker:
Dekgeld: € 1000,-

Rockabye S: Deense premiehengst, 2e reserve-verrichtingskampioen, vice-Bundes en Hannoveraans kampioen.
Van meet af aan wist Rockabye S de hoge verwachtingen van zijn sportieve perspectieven waar te maken. Zo
verkreeg deze uiterst mooi gemodelleerde youngster bij zijn verrichtingsexamen als ook tijdens zijn
kampioenschapsoptredens in Duitsland telkens topscores: 10 voor galop, 9,5 voor Rittigkeit, 9,0 voor draf, de
stap en zijn exterieur. Met een 9,2 en 9,1 waren het zilver tijdens het Bundeschampionat en het
Hannoveraanse dressuurpaardenkampioenschap niet meer te ontnemen. Bijzonder interessant bij deze in
Hannover gekeurde en in Denemarken geprimeerde eerste zoon van de wereldkampioen Revolution is de
bloedaansluiting in zijn pedigree van het waardevolle Bolero-bloed. Zijn vader Revolution was Hannoveraanse
premiehengst en absolute veilingtopper in Verden. In Denemarken werd hij eveneens tot premiehengst
uitgeroepen en won hij zijn verrichtingstest met zeven keer het droomcijfer 10,0. Bij de overwinning in het
Deense kampioenschap kreeg hij onder Andreas Helgstrand vier maal het cijfer 10,0 en zette hij in 2018 bij
het WK-jonge dressuurpaarden met de totaalscore 9,62 de gouden kroon op. In 2019 wist hij tijdens het WKjonge dressuurpaarden de zilveren medaille te veroveren. oedersvader Belstaff staat volledig in het voetspoor
van zijn zo voorname vader Brentano II. Uit deze moederlijn komen eveneens de gekeurde hengsten French
Kiss en Feinsinn als ook het succesvolle Grand Prix-paard Bini Bo/Inge Schmezer. Rockabye S: de eerste zoon
van wereldkampioen Revolution!
Rockabye S is goedgekeurd voor Denemarken, Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, Westfalen en
Zuid-Duitse Verbanden
Dekgeld: € 1.000,00 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. en zat. voor 9.00 uur ‘s ochtends
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WFFS-status: negatief

Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/rockabye-s/
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