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RUBIN ROYAL
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 1996
Schofthoogte: 1.70m
Niveau:
Stamboek: Anglo European Studbook
Kleur: Chestnut
Fokker: Seifert, Harli
Dekgeld:
“Royale nafok in de Grand Prix”
Fokken voor het hoogste niveau doet u met Rubin Royal OLD! De aansprekende zoon van Rohdiamant liep zelf
Grand Prix, net zoals zijn volle broers, en ook zijn nafok zien we terug op het hoogste dressuurniveau. Dit zelfs
in dermate grote aantallen dat Rubin Royal nog niet lang geleden twee keer op rij de derde plek in beslag nam
op de WBFSH-ranglijst van beste mondiale dressuurverervers. Op een alternatieve ranking, waarbij ook
gekeken wordt naar het aantal geboren nakomelingen, stond Rubin Royal zelfs aan de leiding, boven een
hengst als De Niro.
Bekende moederlijn
Rubin Royal is zelf afkomstig uit de bekende Duitse Rudilore-moederlijn van fokster Harli Seifert. Uit zijn
fenomenale moeder Rumirell (v. Grundstein II) fokte Seifert in combinatie met Rohdiamant zes gekeurde
hengsten, waarvan er drie Grand Prix-geklasseerd zijn en één op internationaal Lichte Tour-niveau is
uitgebracht. Rubin Royal liep zelf in de Zware Tour met Hendrik Lochthowe. Zijn bekendste volle broer is
Glock’s Romanov, die onder Hans Peter Minderhoud successen vierde op het hoogste niveau.
In de fokkerij is Rubin Royal genetisch een van de meest waardevolle vaderdieren. Hij geeft gezondheid,
instelling, rijdbaarheid en bloed door aan zijn nafok, kortom alle eigenschappen die nodig zijn voor een
hedendaags sportpaard. Zijn nakomelingen vallen op door hun werklust en laten zich opvallend makkelijk
bewerken. Niet voor niets komen we aan de lopende band Rubin Royal-nazaten tegen op de internationale
wedstrijden. We kennen onder meer Rubin al Asad (Lara Butler), Rubins Nite (Hayley Watson-Graves), Real
Dancer FRH (Jan-Dirk Gießelmann), Rubin Cortes OLD (Barbara Bertschinger), Fohlenhof’s Rock’n Rose
(Dorothee Schneider), Rosalie B (Laura Tomlinson) en Indoctro v/d Steenblok (Fanny Verliefden).
Succes in meerdere disciplines
Vanwege de pure sporteigenschappen die Rubin Royal doorgeeft, wordt hij ook nog eens op internationaal
niveau door zijn kinderen vertegenwoordigd in de eventing (RF Demeter), springen (Reve d’Amour) en
vierspannen (Rubinell CH). In totaal gaf Rubin Royal al meer dan 25 goedgekeurde zonen en daarnaast staat
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hij inmiddels ook te boek als moedersvader van diverse succespaarden. De meest bekende is Lorenzo, met
Severo Jesus Jurado Lopez vijfde op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Zijn moeder Bologna is een
dochter van Rubin Royal.
Beschikbaarheid en leveringscondities
De hengst Rubin Royal is alleen via diepvries beschikbaar. De kosten bedragen €400,- voor één rietje. De
afleverkosten bedragen €70,- binnen Nederland.
Meer informatie: https://www.studutch.com/paarden/rubin-royal-old/
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