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COMME IL FAUT
Gender: Stallion
Birthdate: 2005
Height: 164
Level:
Studbook: AES
Colour: Chestnut
Breeder: B & S Sportpferde GmbH
Stud fee:
“Zoals het moet zijn”
Dat gaat zeker op voor het genetische wonder dat in 2005 bij Olympisch kampioen Ludger Beerbaum het
levenslicht zag. Comme Il Faut verenigt het allerbeste springpaardenbloed ter wereld in één paard. De bruine
hengst is de zoon van twee legendarische springpaarden; Cornet Obolensky en tweevoudig Olympisch
kampioen Ratina Z. Beide ouderdieren behoeven nauwelijks nog introductie. Hun prestaties staan op het
netvlies van de springsportliefhebber gegrift.
Opeenstapeling van internationale springpaarden in de pedigree
Comme Il Fauts pedigree is om van te watertanden. We zien een opeenstapeling van vaderdieren die allen op
internationaal 1.60-niveau hebben gepresteerd: Cornet, Clinton, Corrado I, Heartbreaker, Ramiro Z en Alme Z.
Maar buiten dat, zijn dit allen hengsten die hun prestatiegenen hebben door weten te geven aan volgende
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generaties. Het zijn echter de merries die Comme Il Fauts pedigree helemaal uniek maken. Moeder Ratina Z en
grootmoeder Heureka Z behoorden tot de beste merries van hun tijd en hun kwaliteit is ook heden ten dage
niet te onderschatten.
Sportcarrière
Comme Il Faut valt op door zijn springtechniek, vermogen en kracht. De hengst werd onder ruiter Peppi
Dahlman reserve-Bundeskampioen en reserve-wereldkampioen bij de jonge springpaarden in Lanaken. In 2013
kwam Comme Il Faut onder het zadel van Marcus Ehning, die hem binnen een jaar succesvol op
vijfsterrenniveau uitbracht, met latere topklasseringen in Grote Prijzen en wereldbekers als resultaat.
Verervingskwaliteiten
Naast diverse Staatsprämie-merries heeft Comme Il Faut, ondanks zijn nog korte fokkerijcarrière, ook al voor
het vaderschap van enkele goedgekeurde hengsten mogen tekenen. Te weten: Comilfo Plus Z (geb. 2009
Westfalen, Zangersheide) Corsari van de Helle (geb. 2010, Old-Int) Come si Deve (geb. 2010 Old-Int, Old,
Westfalen premiehengst) en Coronett d’Honneur (geb. 2010 Südd Verband). Ook in Nederland zijn de
verervingskwaliteiten van Comme Il Faut niet onopgemerkt gebleven. Het KWPN keurde in 2015 de hengst
Hermantico (Comme Il Faut x Colbert GTI) goed en beloonde zijn verrichtingen met droomcijfers.
Diepvries en leveringscondities
Comme Il Faut is verkrijgbaar middels diepvriessperma. De kosten bedragen €750,- voor één rietje. De
levering van één rietje naar onze inseminatiestations is gratis. Voor andere afleveradressen bedragen de
kosten €70,- binnen Nederland.
More information: https://www.studutch.com/paarden/comme-il-faut/
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