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Babylone J&F Z
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2014
Schofthoogte: 1.70m
Niveau:
Stamboek: Zangersheide
Kleur: Bay
Fokker:
Babylone J&F Z (Baloubet du Rouet x Muscaris D’Ariel x Carolus II)
Het is lastig om een hengst te vinden die genetisch zo interessant in elkaar zit als Babylone.
Zijn vader is de alom vermaarde Baloubet du Rouet. Een grootheid in de sport en in de fokkerij. Met Rodrigo
Pessoa won hij o.a. Olympisch goud en drie Wereldbekers op rij. Zijn nakomelingen doen inmiddels niet veel
voor hem onder, denk eens aan Chaman, Bubalu VDL, Sydney un Prince en Palloubet d’ Hallong.
Aan moederskant treffen we de hengst Muscaris D’Ariel. Deze zoon van Diamant de Semilly is gefokt uit een
merrie van Laudanum xx. En dan weten we dat het met de springkwaliteiten wel goed zit. Het mag dan ook
geen verassing zijn dat Muscaris D’Ariel succesvol was op 1.60 niveau en dat zijn nakomelingen het erg goed
doen in de springring. De oma van Babylone was actief op 1.30 niveau en stamt af van Holsteiner grootheid
Carolus II en de Belgische merrie Topaline. Met Carolus II treffen we wederom een hengst aan in de pedigree
van Babylone die 1.60 sprong. Topaline mag echter niet onbenoemd blijven. Zij was actief op 1.50 niveau én is
de zus van de goedgekeurde hengsten en 1.60 paarden Jus de Pomme, Quintus, Richebourg en Tresor
d’Opaline. Een uiterst bijzondere familie!
Babylone heeft een fijn karakter en denkt in het parcours met zijn ruiter mee. Zijn galop is goed en hij toont
veel reflexen, voorzichtigheid en vermogen op de sprong. Voor u zonder enige twijfel een interessante
denkhengst dankzij het bovenstaande en zijn uitzonderlijke familie!
Dekgeld € 200,00 bij bestelling (excl. BTW en verzendkosten) € 550,00 bij dracht (excl. BTW)

Meer informatie: http://www.havikerwaard.nl/paarden/babylone-jf-z/
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