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Blue Hors Zackery
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2014
Schofthoogte: 1.74m
Niveau:
Stamboek: American Saddlebred Horse Association
Kleur: Brown
Fokker:
Dekgeld: € 1600,Zackerey: hij kwam, zag en overwon! Tijdens de Oldenburger Hengsttage 2018 werd hij beschreven als beste
hengst van de gehele keuring en veroverde dan ook unamiem de prestigieuze Hauptprämien 2018. Deze
geweldenaar ontpopte zich reeds tijdens de Oldenburger hengstenkeuring 2016 als absolute bewegingsgigant.
Zackerey is een oogverblindende verschijning, die qua type, beweging, afstamming en prestatie iedereen weet
te overtuigen. Ook in Denemarken werd Zackerey met open armen ontvangen; hetgeen resulteerde in een
premie tijdens de hengstenkeuring 2017 gevolgd door zijn bekroning met een gouden medialle tijdens de
hengstenkeuring 2018. In navolging hiervan veroverde Zackerey tijdens het Deense kampioenschap voor
4-jarige dressuurpaarden de reservetitel met een score van 9,46. Ook in de fokkerij weet Zackerey inmiddels
zijn stempel te drukken. Zijn eerste excellente jaargang presenteerde hij in 2018, waarbij hij zowel in Vechta
als in Luhmühlen de veilingtoppers bracht. Deze kwaliteiten zijn niet zo verwonderlijk wanneer men naar zijn
pedigree kijkt. Vader Zack geldt momenteel als een van de meest geliefde Grand Prix hengsten binnen de
huidige dressuurfokkerij. Van moederszijde gaat Zackerey terug op een van de meest bekende prestatielijnen
van Denemarken. Via de stempelhengsten Sandro Hit en Solos Carex voert Zackerey terug op de
volbloedhengst Paganini xx. Naast Zackerey bracht deze merrielijn ook de gekeurde hengst Zackzu (v. Zack)
eveneens vele internationale dressuurpaarden, waaronder tweevoudig wereldkampioene jonge
dressuurpaarden, Fiontine en diens volle zus Fiontina als ook de Olympiade paarden Dublet, Dorina en Gay en
de internationale Grand Prix-paarden Caprino, Cartier en Calderon. Zackerey: dromen met uw ogen open!

Blue Hors Zackerey is goedgekeurd voor Denemarken, Hannover en Oldenburg
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Dekgeld: € 1.600,- (vaste kosten € 400,00 + € 1.200,00 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-zackery/
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