StuDutch

SANCEO
Geslacht: Stallion
Geboortedatum: 2006
Schofthoogte: 1.70m
Niveau: GP
Stamboek: Array
Kleur: Skew or pie bald
Fokker:
Dekgeld: 3000
“Olympische sensatie, nu voor het eerst beschikbaar!”
Dressuur zoals dressuur behoort te zijn. Die conclusie trokken liefhebbers over de gehele wereld na de
fenomenale Grand Prix Special van Sanceo tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Met amazone Sabine
Schut-Kery knalde de prachtig gemodelleerde hengst naar ruim 81,5% op het allerhoogste podium in de sport.
Het harmonieuze optreden, goed voor plek drie, legde het fundament voor de zilveren medaille van het
Amerikaanse team. Een toegift volgde nog in de kür op muziek waar Sanceo als beste hengst op plek vijf
eindigde.
Tot heden werd Sanceo enkel door zijn eigenaren op zeer kleine schaal ingezet voor de fokkerij (zijn oudste
nakomeling is twee jaar), en nu komt deze potentiële topvererver voor het eerst beschikbaar voor andere
fokkers! We zijn ervan overtuigd dat deze hengst op basis van zijn eigenschappen, exterieur en pedigree
garant staat voor meer toekomstig dressuursucces bij zijn nafok.
Zelf wist de in 2006 geboren Hannoveraan bij zijn laatste twintig internationale optredens voor de Olympische
Spelen negentien top-3 plaatsen te behalen, waaronder negen overwinningen. De atletische, bergopwaarts
bewegende Sanceo voert de zwaarste Grand Prix oefeningen met ogenschijnlijk gemak uit, wisselt
aanspanning probleemloos af met ontspanning en straalt bovenal plezier uit in het werk, oftewel hij bezit alle
eigenschappen waar iedere ruiter naar op zoek is.
Als we naar zijn afstamming kijken, valt zijn prachtig uitgebalanceerde Duitse bloedlijn op. Vader San Remo is
een Oldenburgse hengst die we al jaren terugzien op de WBFSH ranking van beste dekhengsten. Zijn vader
Sandro Hit zien we op dezelfde ranglijst zelfs terug als de nummer 1 van 2021.
De moederlijn maakt het verhaal compleet. Sanceo’s moeder is de merrie Rivera. Deze sterk fokkende
Hannoveraanse staatspremiemerrie is een dochter van de Holsteinse springhengst Ramiro’s Son II (v. Ramiro
Z). Naast Grand Prix-topper Sanceo en twee staatspremiemerries gaf Rivera ook het Lichte Tour-paard
Freixenet en Dolcetto (ZZ-Zwaar). Vervolgens komen we bij grootmoeder Sandra, die via haar vader Star
Regent xx het gewenste volbloed aan deze sportstam toevoegt.
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Sanceo is al met al een buitenkans voor iedere fokker die het vizier op de sport gericht heeft staan!
Meer informatie: https://www.studutch.com/paarden/sanceo/
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