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Kasper DDH

Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 11-06-2015
Schofthoogte:
Niveau:
Stamboek: Selle Francais
Kleur: Chestnut
Fokker:
Kasper DDH (v. For Pleasure x Baloubet du Rouet x Quidam de Revel)
De afstamming van Kasper DDH is er één om van te watertanden. Gefokt uit één van de beste stammen van
Frankrijk, in combinatie met de fantastische stempelhengsten For Pleasure, Baloubet du Rouet en Quidam de
Revel. Deze hengsten hebben, zonder uitzondering, op het sportieve vlak tot de verbeelding sprekende
resultaten behaald en een uitzonderlijk grote invloed op de hedendaagse fokkerij. For Pleasure was een zeer
lange periode één van de steunpilaren van het Duitse team. Hij behaalde zowel in Atlanta als Sydney een
gouden team medaille op de Olympische Spelen. Na zijn zeer lange sportcarrière voorzag hij de wereld van
grote talenten, waaronder Fit For Fun, Epleaser Z, For Joy van ’t Zorgvliet en Funky Fred. Het is niet voor niks
dat hij bovenaan in verschillende rankings terug te vinden is als top-vererver.
Moeder Bilitys de Lys is een dochter van de andere grootheid in zowel sport als vererving: Baloubet du Rouet.
Onder Rodrigo Pessoa won de voshengst o.a. Olympisch goud en drie Wereld Bekers op rij. Zijn nakomelingen
doen inmiddels niet veel voor hem onder, denk alleen maar aan Chaman, Bubalu VDL, Sydney un Prince en
Palloubet d’Halong. De oma van Kasper, Quarmen de Toscane, is de volle zus van twee zeer succesvolle 1.60
paarden en tegelijkertijd goedgekeurde: Rahotep de Toscane en Jadis de Toscane. Buiten deze twee toppers
komt er een groot aantal internationale springpaarden uit de directe moederlijn.
Kasper DDH toont zelf zeer veel vermogen onder het zadel, heeft veel lichaamsgebruik en een fantastische
instelling. Zijn eerste nakomelingen lijken veelbelovend, ze zijn langgelijnd, galopperen goed en tonen bij het
vrijspringen een zeer goede sprong.
Dekgeld € 200,00 bij bestelling (excl. BTW en verzendkosten) € 550,00 bij dracht (excl. BTW)
Van Kasper DDH is zowel vers als diepvriessperma verkrijgbaar.

Bart Bles in actie met Kasper DDH
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Meer informatie: https://www.havikerwaard.nl/paarden/forbril-de-champloue/
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