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ROVER EPJ  

Rover EPJ is de eerste goedgekeurde zoon van de Westfaalse premiehengst en verrichtingskampioen 
Revolution. Revolution was de fenomenale winnaar van het Wereldkampioenschap jonge paarden 
als 5-jarige. Een jaar later won hij een zilveren medaille. Na een wedstrijdpauze won Revolution zijn 
debuut in de Grand Prix begin 2023 met 75.9%.  Moedersvader Ferdeaux is nog een jonge hengst 
waarvan de nakomelingen met de tijd in de sport komen bovendrijven. Opvallend zijn de goede galop 
en het talent voor verzamelen. In de vaderlijn vervolgens de stempelhengst Jazz. 
Rover EPJ komt uit de sterke en predicaat-rijke Lady Reveil-stam, die al vele goede sportpaarden en 
goedgekeurde hengsten bracht. In de direct lijn het Grand Prix paard Constant (v. Jazz) de volle broer 
van grootmoeder Valentina S. Ook uit deze tak van de Lady Reveil merrielijn 1.60m ggk hengst 
OJasper (v. Hollywood) en het Grand Prix paard Up to Date (v. Welt Hit II)  
 

Vader Revolution elite (v. Rocky Lee) Grand Prix 
Revolution werd verrichtingskampioen en werd als 5-jarige wereldkampoen jonge dressuurpaarden. 
Een jaar later won hij het zilver. Inmiddels is hij Grand Prix gestart waarbij zijn talent voor piaffe, 
passage en de versterkingen in de draf en galop hoogtepunten zijn. Vier nakomelingen uit zijn eerste 
jaargang plaatsten zich voor het WK jonge dressuurpaarden in 2022. Uit zijn eerste jaargangen 
kregen meer dan tien zonen al het groene licht voor de fokkerij 
MV Ferdeaux (v. Bordeaux preferent) Lichte Tour 
Ferdeaux presteerde opvallend bij de jonge paarden en behaalde zowel als 5- en 7-jarige de finale 
van het WK voor jonge dressuurpaarden. Daarna is hij verder opgeleid door Renate van Uytert en 
was het duo succesvol in de Lichte Tour. Voorjaar 2023 is hij naar Canada vetrokken. 
MVV Jazz preferent (v. Cocktail preferent) Grand Prix 
Stempelhengst met vele Grand Prix nakomelingen, predicaat merries en goedgekeurde hengsten. 
Jazz stond meerdere jaren bovenaan de WBSFH-ranglijst. 
 

Moeder: Karlina elite EPTM-(drs) PROK (2015 v. Ferdeaux) M2-dressuur 
Merrie heeft twee nakomelingen. Naast bovenstaande hengst nog een jongere nakomeling. 
MM: Valentina S elite pref prest PROK (2002, Jazz preferent) 
Bracht zestien nakomelingen. Twee stermerries en twee elite merries. In de sport bewijzen de 
nakomelingen zich. Ze bracht inmiddels nakomelingen op Lichte tour (v. Desperado), ZZ Zwaar (v. 
Flemmingh), Z2 (v. Uphill) en Z1 (v. Discovery) niveau. 
MMM: Madonna keur pref prest (1994, v. Zeoliet keur) Z2-dressuur 
Van de dertien nakomelingen zijn er een elite merrie, twee stermerries en een 2e bez. hengst 
geregistreerd. Deze zeer goed fokkende merrie bracht met Jazz het Grand Prix dressuurpaard 
Constant én in combinatie met Tygo het 1.60m springpaard Domingo S. Verder nog twee Z1 
dressuurpaarden, een ZZ-L paard en een 1.35m springpaard.  
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