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DANTE WELTINO
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2007
Schofthoogte: 1.73m
Niveau:
Stamboek: Anglo European Studbook
Kleur: Chestnut
Fokker: Bahls, Olaf
Dekgeld:
“Stempelhengst in wording”
Lakzwart, een royaal en modern dressuurmodel, imponerende gangen en uitblinken op Grand Prix-niveau. Dat
kenmerkt Dante Weltino OLD in een notendop. De carrière van deze machtige dressuurhengst bestaat uit een
aaneenrijging van hoogtepunten.
Sportresultaten
Dante Weltino werd reservekampioen op de Oldenburgse hengstenkeuring, plaatste zich als jong paard
tweemaal voor het Bundeschampionat en schoot vervolgens door naar de wereldtop in de Grand Prix. Met zijn
vaste berijdster Therese Nilshagen vormt hij inmiddels een steunpilaar van het sterke Zweedse team. Op het
EK in eigen land leverde dat in 2017 teambrons op en individueel een vierde plek in de Grand Prix Spécial en
een vijfde in de Kür. Twee jaar later ging de combinatie op het EK in Rotterdam op herhaling met een bronzen
teammedaille.
De verervingskwaliteiten
Deze hengst, die geen vosfactor heeft en naast zijn opvallende kwaliteiten dus ook zijn prachtige donkere kleur
veelvuldig doorgeeft, kan het verschil maken in de hedendaagse dressuurfokkerij. Dante Weltino is inmiddels
goedgekeurd voor alle belangrijke Duitse stamboeken, zijn veulens zijn zeer gewild en onder zijn nafok
bevinden zich Duitse kampioenen, premiehengsten, winnaars van aanlegtesten en veilingtoppers.
Potentiele stempelhengst dankzij topgenen!
Zoals dat hoort bij een potentiële stempelhengst is dit alles ook bij Dante Weltino niet terug te voeren op
toeval. Vader Danone I liep zelf op Grand Prix-niveau en is als rechtstreekse zoon van de legendarische De
Niro zelf een van de opvallende hengsten uit die zo sterke Duitse D-lijn. Via Danone’s sterk fokkende moeder
Well Done wordt ook de waardevolle Weltmeyer ingebracht. Bij Dante Weltino is dit zelfs tweemaal het geval
in de derde generatie. Via zijn moeder Rihanna, een dochter van Welt Hit II, zien we immers Weltmeyer
nogmaals terugkomen. Dante Weltino’s moeder is daarnaast een volle zus van Riwera de Hus. Deze merrie
nam in 2012 deel aan de Olympische Spelen van Londen met Française Jessica Michel Botton.
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Dante Weltino is verkrijgbaar middels diepvriessperma. De kosten bedragen €900,- voor één rietje. De
verzendkosten bedragen €70,- binnen Nederland.
Meer informatie: https://www.studutch.com/paarden/dante-weltino-old/
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