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ESTORIL DU CEDRE
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2014
Schofthoogte: 0
Niveau:
Stamboek: AES
Kleur: Chestnut
Fokker:
Dekgeld: 850
Macht en gretigheid van Franse bodem
Estoril du Cedre toont bijzonder veel macht en gretigheid op de sprong. Met zijn opvallende kwaliteiten onder
het zadel van Lotte van den Oetelaar lijkt hij dus niet alleen qua kleur en model in de hoefsporen van zijn
beroemde oom te treden. Deze Quickly de Kreisker behoorde jarenlang met zijn vechtlust en atletische
kwaliteiten tot de meest opvallende springpaarden in de internationale sport. Hij wist met de voorheen op het
hoogste niveau onervaren Marokkaan Abdelkebir Ouaddar een geweldige reeks resultaten neer te zetten. Het
duo werd 13e op de WEG in Caen, 11e in de wereldbekerfinale te Lyon en was ook tijdens de Olympische
Spelen in Rio de Janeiro de trots van hun eigenaar, Koning Mohammed VI van Marokko. De zeer competitieve
Quickly de Kreisker won daarnaast de Grote Prijs van Parijs, werd tweede in de GCT van Chantilly en behaalde
nog een veelvoud aan overwinningen en ereplaatsen in andere rubrieken op CSI5*-niveau. Het bracht hem in
2015 zelfs op de eerste plaats van de FEI-wereldranglijst voor springpaarden.
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Sterke moederlijn
Estoril du Cedre’s moeder Urgada de Kreisker is een volle zus van deze Quickly de Kreisker en dus net als hij
een nakomeling van Diamant de Semilly, een andere Franse grootheid, die op zijn beurt eerste stond op de
WBFSH-ranglijst van beste springpaardenverervers. Net zo waardevol is Estoril du Cedre’s grootmoeder Briseis
d’Helby (v. Laudanum xx). Deze legendarisch te noemen fokmerrie gaf in totaal liefst vier goedgekeurde
hengsten en acht internationale springpaarden, waarvan er drie op 1.60m-niveau staan geklasseerd! Zij is een
van de waardevolste exponenten uit de ijzersterke Franse moederlijn van Estoril du Cedre, die ook de hengst
First de Launay (v. Laudanum xx) heeft voortgebracht.
Vader Jarnac leverancier van internationale springpaarden
Met zoveel genetisch geweld vanuit de moeder, zouden we bijna de allesbehalve gewone vader van Estoril du
Cedre vergeten. Deze Jarnac nam eveneens succesvol deel aan een groot kampioenschap (EK in 2011 met de
Spanjaard Julia Arias), won ook een hoog aangeschreven Grote Prijs (die van Chantilly in 2009 met de
Fransman Timothee Anciaume) en staat vandaag de dag bekend als leverancier van internationale
springpaarden. Meer dan 100 staan er bij de FEI internationaal geklasseerd, waaronder een flink aantal op het
hoogste niveau, zoals Qurack de Falaise HDC (Kevin Staut en Delphine Perez), Reggae du Tillard (Julio Arias),
Soprano de Grandry (Florian Angot), Olympique Libellule (Timothee Anciaume) en Ulhane de Conde (Carlos
Lopez). Tot slot wordt via Jarnac ook nog het waardevolle bloed van diens vader Ryon d’Anzex ingebracht bij
Estoril du Cedre. Deze Anglo-Arabier nam in 1994 nog deel aan de WEG in Den Haag.
Drachtregeling
Estoril du Cedre is via vers sperma beschikbaar. Voor het dekken met Estoril du Cedre kan er een
drachtregeling worden afgesloten. De vaste kosten bedragen €250,-, bij dracht moet een extra €600,- voldaan
worden. De totale kosten bedragen €850,-. De verzendkosten van het sperma bedragen €30,-.
Meer informatie: https://www.studutch.com/paarden/estoril-du-cedre/
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