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Vivino
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2016
Schofthoogte: 1.75m
Niveau:
Stamboek: American Saddlebred Horse Association
Kleur: Liver chestnut
Fokker:
Dekgeld: € 1500,Vivino: unieke zoon van Vitalis! Een record voor eeuwig: pas bij een laatste bod van 2,01 miljoen Euro was het
biedingsduel om de Hannoveraanse premiehengst Vivino, dat de keuringscommissie als ook het publiek
figuurlijk verlamde, ten einde. De nagenoeg perfect gemodelleerde Edelman, die de grond slecht uit fatsoen
aanraakt, voltooide zijn verrichtingstest in Denemarken, alwaar hij ook als premiehengst werd uitgeroepen,
met topcijfers en een totaalscore van 880,0 punten op de vierde plaats in een sterk bezette test.
Zijn vader Vivaldi gaat zelf terug op de beroemde stam van Utopia en voert de internationale Grand
Prix-hengsten Krack C en Jazz in directe lijn. Hij was zelf reservekampioen in de verrichtingstest en won in
2007 de Pavo-cup voor 5-jarigen. In 2008 en 2009 won hij onder Hans Peter Minderhoud de
hengstencompetitie gevolgd door de overwinning in 2013 bij de VHO-trofee. Inmiddels behoort Vivaldi tot ’s
werelds beste dressuurverervers conform de WBFSH-ranking. Zijn moeder, de Staatsprämienmerrie Desiree,
werd tijdens de Herwart von der Decken-keuring 2013 in Verden geprimeerd. Moedersvader Dancier was in
2004 Hannoveraanse kampioenshengst en schreef onder andere zijn verrichtingstest, de Freiherr von
Stenglin-prijs, de Burchard Müller-prijs, zilver bij het Hannoveraanse kampioenschap als ook het brons bij het
Bundeschampionat op zijn naam gevolgd door successen op Lichte Tour-niveau, waarna Dancier in 2014 de
prestigieuze Grande-prijs ontving. Vivino: de belofte voor het grote toneel!

Vivino is goedgekeurd voor Denemarken, Hannover, Mecklenburg, Oldenburg, Rheinland, Westfalen en
Zuid-Duitse Verbanden
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Dekgeld: € 1.500,00 excl. BTW, afdracht, toeslag gezondheidscertificaat* en verzendkosten buitenland (bij
niet-drachtig zijn in 2020 geldt de kortingsregeling voor 2021*)
* zie toelichting leveringsvoorwaarden

Bestellen voor 9.00 uur ‘s ochtends

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