De IJzeren Man

So Perfect
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2017
Schofthoogte: 1.72m
Niveau:
Stamboek: American Saddlebred Horse Association
Kleur: Black
Fokker:
Dekgeld: € 1300,So Perfect: vele veilingtoppers uit zijn debuterende eerste jaargang! Een vererving van het hoogste niveau
toonde So Perfect. Mit Sempre Libre bracht hij de 62.000 Euro-veilingtopper van de dressuurveulens tijdens
de Oldenburger Elite-veiling in Vechta. So Perfect geeft unaniem zijn voortreffelijke voorkomen en zijn
bewegingskwaliteiten door; hetgeen zijn veulens uiterst geliefd maken. De Oldenburger reservekampioen en
Deense premiehengst So Perfect doet ook onder het zadel zijn naam eer aan. Tijdens zijn verrichtingstest in
Denemarken werd hij voor zijn drie noemenswaardige basisgangen en voortreffelijke Rittigkeit beloond met
hoge waarderingen.
Zijn vader Sezuan was 5-, 6- en 7-jarig Wereldkampioen bij de jonge dressuurpaarden en behoort zonder
twijfel tot de meest gevraagde dressuurhengsten van de huidige tijd. Onder zijn amazone Dorothee Schnieder
won hij meermaals op internationaal Intermediair I-niveau en is inmiddels door Patrik Kittel opgeleid tot het
Grand Prix-niveau. In de fokkerij schittert de Deense kampioenshengst, verrichtingskampioen, Deense
dressuurkampioen, Elite-hengst en Hengst van het jaar in Denemarken eveneens op hoog niveau. Zo bracht hij
de tweevoudig verrichtingskampioen Sezuan’s Donnerhall, de Hannoveraanse veilingtopper, Bundeskampioen
en WK-kampioen So Unique, de vice-wereldkampioen en Bundeskampioen Secret en de WK-jonge
dressuurpaarden finalist Queenspark Wendy/Andreas Helgstrand, om er slechts enkele te noemen. Moeder, de
Verbandsprämien merrie Shakira, is een halfzus van de gekeurde hengst Tout le Monde (v. Totilas). In de
derde generatie staat als gouverneur van het Rubinstein-bloed zijn zoon Rohdiamant. So Perfect: de
Oldenburger reservekampioen en Deense premiehengst!
So Perfect is goedgekeurd voor Denemarken, Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, Westfalen en
Zuid-Duitse verbanden

Dekgeld: € 1.300,00 excl. afdracht, toeslag gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland (bij nietdrachtig zijn in 2022 geldt de kortingsregeling voor 2023*)
* zie toelichting leveringsvoorwaarden
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Bestellen uitsluitend op ma, wo, vr. en zat. voor 9.00 uur ‘s ochtends.
Levering telkens daags nadien.

WFFS-status: negatief

Meer informatie: https://www.deijzerenman.com/paarden/so-perfect/
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