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Valverde
Gender: Stallion
Birthdate: 2014
Height: 1.71m
Level:
Studbook: American Saddlebred Horse Association
Colour: Brown
Breeder:
Stud fee: € 1600,Valverde: “we hebben een paard met uitzonderlijke bewegingskwaliteiten gezien”, was het overweldigende
jurycommentaar over het optreden van Valverde tijdens het Bundeschampionat 2019 voor vijfjarige
dressuurpaarden. De ruime schrijdende stap met “voorbeeldige deining” was de jury een 9,5 waard evenals de
galop. Voor de draf met veel schwung, elasticiteit en kracht vanuit de achterhand als ook voor de
losgelatenheid kreeg hij een 9,0. De totaalindruk werd met een 9,5 gewaardeerd. “De hengst toont nu al,
welke verzamelingskwaliteiten er in hem steken”. Totaalcijfer 9,3. Valverde startte zijn carrière in 2016 als
Westfaalse kampioenshengst en voltooide in 2017 in Denemarken zijn verrichtingstest met een 9,23 als derde
beste hengst. Onder Eva Möller won Valverde goud bij het Westfalenchampionat en zilver bij het
Bundeschampionat voor vierjarigen. In 2019 werd hij voor zijn overwinning bij het Bundeschampionat opnieuw
Westfaals kampioen n met 9,22 (stap 10,0) vierde tijdens de WK-jonge dressuurpaarden in Ermelo. De eerste
veulenjaargangen overtuigen met hoog gestelde verwachtingen. Veelvoudig leverde Valverde
keuringskampioenen en begeerde veilingskandidaten.
Zijn vader Vitalis was in 2007 kampioensveulen, 2009 Westfaalse reservekampioen, 2010
verrichtingskampioen, 2013 kampioen in USA, 2014 succesvol in de Lichte Tour. In 2016 won hij de
Nürnberger Burg-Pokal-finale en liet in Ermelo de concurrentie achter zich tijdens “Stallion of the Year” op
Intermediair I-niveau. Zijn moeder Amicella is zelf succesvol in de Lichte Tour. Valverde: kampioenshengst in
alle opzichten!

Valverde is goedgekeurd voor Denemarken, Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, Westfalen en
Zuid-Duitse Verbanden

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

Bestellen voor 9.00 uur ‘s ochtends

WFFS-status: negatief
More information: https://www.deijzerenman.com/paarden/valverde/
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