Rapporten ingeschreven springhengsten najaarsonderzoek 2019
LAMBADA SHAKE AG 056015Z55633616
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 1, cat.nr. HK’19: 003
01-05-2016, 1.68 M, BRUIN
V. AGANIX DU SEIGNEUR V. OGANO SITTE
M. GRAPPA AG SP VB
V. SPARTACUS M. BEAU MONDE SP STB ELITE, PROK
MV. PADINUS KEUR -- PINOCCHIO
FOKKER: A. GISBERTZ, BEEK LB
GER.: J. VAN MEEVER, GORINCHEMSESTRAAT 35, 4231 BE MEERKERK
J. LAMMERS, MULK 36, 3930 HAMONT
STAL HENDRIX, RIJKSWEG 45, 5995 NT KESSEL
stap
*

7,5

draf
*

7,5

houding
& balans
*

galop
x2

8

9,5

reflexen
x2

9

techniek
x2

9

vermogen

9

rijdbaar- instelling aanleg
heid
als
springpaard

8,5

8,5

9

totaal

90

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
De vader van Lambada Shake AG is Aganix du Seigneur, die onder Jos Lansink veelbelovend op
Grand Prix-niveau liep, voordat hij geblesseerd raakte en uit de sport werd teruggetrokken. Ook zijn
vader Ogano Sitte liep op internationaal niveau, onder Dominique Hendrickx.
Grappa AG is de moeder van Lambada Shake AG en zij heeft Stakkato-zoon Spartacus als vader, die
onder Marco Kutscher en Henk van de Pol op het hoogste niveau sprong. Vervolgens vinden we de
te jong overleden keurhengst Padinus (v.Heartbreaker) in de pedigree, die een echte sportverever
blijkt te zijn met Grand Prix-springende nakomelingen als Baccarat en Sterrehof’s Edinus van Marc
Houtzager en Admara van Emanuele Gaudiano, Wonder Why van Spencer Roe en Dante van Vincent
Voorn. De overgrootmoeder van Lambada Shake AG, Pinechas (v.Pinocchio), bracht een
internationaal 1.35m-paard van Padinus, en twee internationale 1.40m-paarden van Cobra en
Quatro Z.
Onderzoekrapport:
Lambada Shake AG is een eerlijke, betrouwbare, speelse en comfortabel te rijden hengst met een
goede tot zeer goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed
bewerken. De stap is ruim voldoende tot goed van ruimte en souplesse. De draf is lichtvoetig en
ruim voldoende tot goed van ruimte. In beweging heeft de hengst een goede houding en een
goede balans. De galop is zeer krachtig, actief met een goede ruimte en zeer veel balans waarbij
de hengst heel makkelijk changeert. Lambada Shake AG springt zeer goed met het lichaam naar
boven met zeer goede reflexen en zeer veel lichaamsgebruik. Lambada Shake AG springt met een
zeer goede techniek. Lambada Shake AG lijkt voorzichtig en toont zeer veel atletisch vermogen
en overzicht. Als springpaard heeft Lambada Shake AG zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter zeer
goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Lambada Shake AG kan de galop verbeteren en springkwaliteit en met name atletisch vermogen
toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

L'EXTREME BH 25000116398444D
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 2, cat.nr. HK’19: 021
06-08-2016, 1.72 M, BRUIN
V. CANTURO V. CANTUS
M. SHOU D'OUILLY
V. CALVARO Z M. OSIRIS D'OUILLY
MV. QUICK STAR -- NARCOS II
FOKKER: A. EN F. LEBON, OUILLY DU HOULEY
GER.: BLACK HORSES B.V., KWELDAMWEG 8, 3360 BE SLIEDRECHT
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Afstamming:
Deze L'Extreme BH stamt af van de in de sport zeer succesvolle Canturo (v.Cantus). Onder de
Braziliaan Bernardo Alves nam de hengst deel aan de Olympische Spelen van 2004 in Athene en het
WK in Aken in 2006.
De moeder van L'Extreme BH, Shou d’Ouilly (v.Calvaro Z), sprong op internationaal 1.50m-niveau
met Catherine van Roosbroeck en is nog altijd actief in de sport. Ook haar moeder Osiris d’Ouilly
(v.Quick Star), heeft zich onder Laura Kraut ruimschoots bewezen op 1.55m-niveau. Zij is de
moeder van het 1.60m-paard Tefnout d’Ouilly van Gregory Wathelet , 1.35m-paarden van Ugano
Sitte en Modesto, en bracht van deze laatste nog een 1.30m-paard. Vervolgens vinden we als
overgrootmoeder Isis d’Ouilly (v.Narcos II), die het 1.45m-paard Bellini Dufaure De L (v.Mylord
Carthago) bracht, alsmede 1.40m-paarden van Cheers Cassini en Lando.
Onderzoekrapport:
L'Extreme BH is een eerlijke, betrouwbare, fijn te rijden hengst met een goede tot zeer goede
instelling. De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer goed
bewerken. De stap is ruim voldoende van ruimte en souplesse. De draf is lichtvoetig, gedragen en
goed van ruimte. In beweging heeft de hengst een goede houding en een goede balans. De galop
is lichtvoetig, actief met een goede ruimte en zeer veel balans waarbij de hengst heel makkelijk
changeert. L'Extreme BH springt zeer goed met het lichaam naar boven met goede tot zeer goede
reflexen, veel lichaamsgebruik en een goede voorbeentechniek waarbij de sprong achter zeer
goed wordt afgemaakt. L'Extreme BH lijkt voorzichtig en toont veel tot veel atletisch vermogen.
Als springpaard heeft L'Extreme BH veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een zeer goed
gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
L'Extreme BH kan het model verbeteren en maat, formaat en springkwaliteit toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

LOVE CONNECTS 528003201608267
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 3, cat.nr. HK’19: 057
12-04-2016, 1.68 M, BRUIN
V. CONNECT V. CONNOR
M. HELLO TWIGGY BB SP STB ELITE, IBOP-(SPR), D-OC
V. QUALITY TIME M. ORIGGI RP STB ELITE, PREF, PROK
MV. BURGGRAAF PREF -- LIBERO H PREF
FOKKER: W.CHR. BRAAT-BRUMMELKAMP, WENUM WIESEL
GER.: PLIJNAAR VASTGOED B.V., ARIËNSLAAN 1, 3573 PT UTRECHT
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Afstamming:
De Connor-zoon Connect was met Caroline Müller actief op internationaal 1.35m-niveau en staat te
boek als vader van Love Connects. Ook Connor werd internationaal uitgebracht en zijn vader Casall
kennen we uiteraard van zijn deelname aan grote internationale kampioenschappen als de
Olympische Spelen in Londen, de WEG in Caen en diverse Wereldbekers onder Rolf-Göran
Bengtsson. Love Connects moeder Hello Twiggy BB is een dochter van Quality Time, die onder
andere met Jeroen Dubbeldam aansprekende resultaten haalde op het hoogste niveau. Vervolgens
vinden we de merrie Origgi (v.Burggraaf), die een 1.40m-paard bracht van Chin Chin en daarnaast
de grootmoeder en overgrootmoeder is van diverse internationale springpaarden van 1.40m- tot
1.50m-niveau, waaronder het 1.50m-paard Farnell (v.Carambole). Ook de derde moeder Iggy
(v.Libero H) bracht diverse sportpaarden, waaronder Rochefort (v.Voltaire), die 1.50m sprong. De
KWPN-hengst Creool komt eveneens uit deze moederlijn.
Onderzoekrapport:
Love Connects is een eerlijke en werklustige hengst met een goede instelling. De hengst heeft
veel tot zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim voldoende
van ruimte en souplesse. De draf is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. In beweging heeft
de hengst een ruim voldoende tot goede houding en balans. De galop is actief en heeft ruim
voldoende tot veel ruimte. Love Connects springt goed met de schoft naar boven met ruim
voldoende tot goede reflexen en een ruim voldoende tot goed lichaamsgebruik. De hengst springt
met een goede voorbeentechniek waarbij de sprong achter in veel gevallen beter moet worden
afgemaakt. Love Connects lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende vermogen. Als springpaard
heeft Love Connects ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter een ruim voldoende goed
gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Love Connects kan rijdbaarheid en reflexen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

LINGO VAN DE WATERMOLEN 528003201600407
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 4, cat.nr. HK’19: 059
01-03-2016, 1.67 M, ZWARTBRUIN
V. CONNECT V. CONNOR
M. HAPPY WIGGY SP STB
V. CARAMBOLE M. WEPEKEZWIGGY SP STB STER
MV. VOLTAIRE PREF -- KARANDASJ KEUR
FOK./GER.: J.W. GREVE, WATERMOLENWEG 5, 7481 VL HAAKSBERGEN
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Afstamming:
De Connor-zoon Connect was met Caroline Müller actief op internationaal 1.35m-niveau en staat te
boek als vader van Lingo van de Watermolen. Ook Connor werd internationaal uitgebracht en zijn
vader Casall kennen we uiteraard van zijn deelname aan grote internationale kampioenschappen als
de Olympische Spelen in Londen, de WEG in Caen en diverse Werelldbekers onder Rolf-Göran
Bengtsson. Lingo van de Watermolen’s moeder Happy Wiggy is een dochter van Carambole, die
onder Willem Greve zeer succesvol was op het hoogste niveau. Vervolgens vinden we Voltaire in de
moederlijn en de derde moeder Pekezwiggy (v.Karandasj) is de moeder van de KWPN-hengst
Watermill Famous (v.Albaran xx), die met Alice Naber-Lozeman op internationaal tweesterrenniveau
in de eventing is geklasseerd. Ook bracht ze het eensterren eventingpaard Berryhouse (v.Sjapoo)
voort. De goedgekeurde hengst Oliver (v.Voltaire) komt eveneens uit deze moederlijn.
Onderzoekrapport:
Lingo van de Watermolen is een eerlijke en betrouwbare, speelse hengst met een goede instelling
die attentheid van de ruiter vraagt. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed
bewerken maar is wat wisselend in de aanleuning. De stap is voldoende tot ruim voldoende van
ruimte en souplesse. De draf is ruim voldoende tot goed van ruimte en souplesse. De galop is
lichtvoetig, zeer goed gedragen en goed van ruimte waarbij de hengst heel makkelijk changeert.
In beweging heeft de hengst een ruim voldoende tot goede houding en balans. Lingo van de
Watermolen springt goed met het lichaam naar boven met zeer goede reflexen, een goede
voorbeentechniek waarbij de sprong achter zeer goed wordt afgemaakt. Lingo van de Watermolen
lijkt voorzichtig en toont zeer veel vermogen en heeft de kwaliteit om boven de sprong heel
makkelijk naar voren te kunnen doorschakelen. Als springpaard heeft Lingo van de Watermolen
veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Lingo van de Watermolen kan springkwaliteit en met name atletisch vermogen toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

LIFEGUARD 528003201609634
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 6, cat.nr. HK’19: 118
03-05-2016, 1.67 M, BRUIN
V. F-ONE USA V. TOULON
M. CASSIONATA
V. CASSINI I M. PERLE
MV. QUIDAM DE REVEL -- CARNEVAL
FOK./GER.: COMB. AALDERING SWELHEIM, BUSSELSESTEEG 2, 5472 PT LOOSBROEK
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Afstamming:
De vader van Lifeguard is F-One USA, de Toulon-zoon die onder de Brit Ben Maher op jong leeftijd al
zeer imponerende resultaten haalt op het hoogste niveau.
De grootvader van moederskant is stempelhengst Cassini I, die onder diverse ruiters op grote
kampioenschappen aan start kwam en Grote Prijzen won. Cassionata, de moeder van Lifeguard, is
een volle zus van het 1.60m-springpaard Cassionato van Michael Whitaker. Hun halfzus Call Girl 5
(v.Cassini II) is met Matthijs van Asten geklasseerd op internationaal 1.45m-niveau. Perle
(v.Quidam de Revel), Cassionata’s moeder, is de halfzus van KWPN-hengst Flemmingh. Ook bracht
hun moeder Texas (v.Carneval) onder andere het Grand Prix-springpaard It’s Texas de Revel
(v.Quidam de Revel). Ze is (over)grootmoeder van een opvallend aantal internationale
springpaarden, waaronder de Grand Prix-paarden Candillo (v.Cassini I) van Thomas Konle en
Condillo (v.Cassini I) van Oscar Baldo.
Onderzoekrapport:
Lifeguard is een eerlijke hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot
werken en laat zich ruim voldoende bewerken. De stap is ruim voldoende tot goed van ruimte. De
draf is op de voorhand en ruim voldoende van ruimte. De galop is op de voorhand en ruim
voldoende tot goed van ruimte. In beweging heeft de hengst een ruim voldoende houding en
balans. Lifeguard springt ruim voldoende met de schoft naar boven met goede reflexen. De
hengst springt met een wisselende voorbeentechniek. De sprong achter wordt doorgaans goed
afgemaakt. Lifeguard lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft Lifeguard
ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter een ruim voldoende tot goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Lifeguard kan de reflexen verbeteren en vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

LEGEND VDP 528003201605681
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 7, cat.nr. HK’19: 152
22-04-2016, 1.67 M, BRUIN
V. GRAND SLAM VDL V. CARDENTO
M. CENDY VDP SP STB ELITE, IBOP-(SPR), SPORT-(SPR), PROK, D-OC
V. TRIOMPHE DE MUZE M. US WENDY V.D.W. SP STB STER, IBOP, PREST, PREF, PROK,
MV. CORLAND KEUR -- INDOCTRO PREF
FOK./GER.: A. VAN DE POL, HOLTERWEG 142, 7437 TG BATHMEN
A.J. VAN DE POL, 1E ZUIDER PIERKESMARSWEG 5, 7437 SZ BATHMEN
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Afstamming:
De Brit Alex Gill weet op internationaal 1.50m-niveau goede resultaten te halen met Legend VDP’s
vader, Grand Slam VDL. Hij is zelf weer een zoon van Olympiadepaard Cardento, die naast een
topsportpaard ook een topvererver is gebleken.
Ook de moeder van Legend VDP heeft haar talent bewezen, deze Cendy VDP (v.Triomphe de Muze)
is eveneens internationaal 1.50m geklasseerd. Een volle zus van Cendy VDP loopt 1.30m in België
en in Canada springt een halfbroer (v.Eldorado van de Zeshoek) op ditzelfde niveau. Hun moeder Us
Wendy V.D.W. is op haar beurt weer een halfzus van een internationaal 1.40m-paard van Unaniem
en een 1.40m-paard van Emilion, die in Frankrijk actief was. Us Wendy V.D.W. stamt af van de
respectievelijk keur- en preferente topverervers Corland en Indoctro. Uit deze moederlijn komt ook
het internationale Grand Prix-dressuurpaard Caster (v.Amor).
Onderzoekrapport:
Legend VDP is een eerlijke, betrouwbare en sympathieke hengst met een goede instelling. De
hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is voldoende van
ruimte en souplesse. De draf is voldoende van ruimte. In beweging heeft de hengst een ruim
voldoende tot goede houding en balans. De galop is lichtvoetig, actief en heeft een goede ruimte
en een goede gedragenheid. Legend VDP springt zeer goed met het lichaam naar boven met
goede reflexen. De hengst springt met een zeer goede voorbeentechniek en een goed ruggebruik
waarbij de sprong achter goed wordt afgemaakt. Legend VDP lijkt voorzichtig en toont veel
atletisch vermogen. Als springpaard heeft Legend VDP veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed
gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Legend VDP kan springkwaliteit, rijdbaarheid en instelling toevoegen aan de springpaardenfokkerij.

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

LENNON HBC 528003201604771
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 8, cat.nr. HK’19: 169
03-06-2016, 1.64 M, BRUIN
V. GULLIT HBC V. CANTOS PREF
M. PAUKE SP STB STER, SPORT-(SPR)
V. CORLAND KEUR M. HAUKE RP STB STER, PREF, PREST
MV. RENVILLE KEUR -- JOOST PREF
FOK./GER.: H.B.C. STAL BV, BOEKELTERWEG 5, 8392 TT BOIJL
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Afstamming:
Lennon HBC is een zoon van Gullit HBC, die onder Monique van den Broek de VHO Trofee op 1.40mniveau won tijdens de KWPN Stallion Show en inmiddels onder Ernesto Canseco uitkomt op
internationaal niveau. Zijn vader is de preferente verever Cantos. Ook Lennon HBC’s moeder Pauke
is geen onbekende: deze Corland-dochter was onder de naam HBC Dancing Queen met Julia Kayser
tot op het hoogste niveau succesvol. Zij is de volle zus van het 1.50m-springpaard Vrauke W en een
volle broer is geklasseerd in het 1.30m. Hun moeder Hauke, een dochter van de keurhengst
Renville, is tevens grootmoeder van internationale 1.45m-, 1.40m- en 1.30m-springpaarden van
Ginus. Vervolgens vinden we de Joost-dochter Balina, de moeder van onder andere KWPN-hengst
Jorn (v.Ahorn). Zij is eveneens een volle zus van het Grand Prix-springpaard Catosca (v.Joost) die
onder de naam Osta Carpets Carrera winnaar werd van de Grand Prix van Aken onder Jean Claude
Vangeenberghe
Onderzoekrapport:
Lennon HBC is een betrouwbare, wat dominante hengst met een ruim voldoende instelling. De
hengst heeft nog moeite met het accepteren van de beenhulpen van de ruiter en laat zich
daardoor nog moeilijk bewerken. De stap is voldoende tot ruim voldoende van ruimte en
souplesse. De draf is voldoende van ruimte en gedragenheid. In beweging heeft de hengst ruim
voldoende houding en voldoende balans. De galop is ruim voldoende tot goed van ruimte en
gedragenheid. Lennon HBC springt met goede reflexen en een goede voorbeentechniek. De
sprong achter wordt ruim voldoende afgemaakt. Op de sprong heeft Lennon HBC een wisselend
lichaamsgebruik en zou meer met de schoft naar boven moeten springen. Lennon HBC lijkt
voorzichtig en toont ruim voldoende vermogen. Als springpaard heeft Lennon HBC ruim voldoende
aanleg en geeft zijn ruiter een matig tot voldoende gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Lennon HBC kan instelling en reflexen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

LAZZARO 528003201603680
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 10, cat.nr. HK’19: 192
23-05-2016, 1.68 M, BRUIN
V. HOMERUN V. VIVANT VAN DE HEFFINCK
M. VERISJA RP STB STER, SPORT-(SPR)
V. NUMERO UNO PREF M. RISJA RP STB KEUR, PREF, PREST
MV. ZEUS KEUR -- LUX
FOK./GER.: R. BRIL, BOESVELDERDIJK 26, 7054 AV WESTENDORP
GER.: TH.H.W. TEN BRINKE, OUDE DOETINCH WEG 9, 7051 DZ VARSSEVELD
stap
*

7

draf
*

houding
& balans
*

7

galop
x2

8

8

reflexen
x2

8

techniek
x2

8

vermogen

8

rijdbaar- instelling aanleg
heid
als
springpaard

8,5

8,5

8

totaal

81

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
Lazzaro is de eerste goedgekeurde zoon van de voor de sport naar Mexico verkochte Homerun
(v.Vivant van de Heffinck). Homerun is interessant gefokt met drie moeders op rij die in de sport op
hoog niveau hebben gepresteerd.
Ook de moeder van Lazzaro, Verisja, sprong internationaal en wel onder Roelof Bril. Zij is een
dochter van de preferente Numero Uno en haar volle broer Weder-Uno is internationaal in het
1.40m geklasseerd. Hun moeder Risja (v.Zeus) bracht daarnaast van Unistar het internationale
1.40m-paard Abrisco. Op haar beurt bracht Risja’s moeder Nirisja (v.Lux) van Numero Uno twee
internationale springpaarden. Verder in de moederlijn vinden we het gewaardeerde bloed van
Nummerdor en de Engels volbloed Erdball xx.
Onderzoekrapport:
Lazzaro is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede tot zeer goede instelling. De hengst
heeft veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken en is comfortabel te rijden. De
stap is ruim voldoende van ruimte en souplesse. De draf is ruim voldoende van ruimte en
souplesse. De galop is lichtvoetig, gedragen en goed van ruimte. In beweging heeft de hengst een
ruim voldoende houding en een goede balans. Lazzaro springt goed met het lichaam naar boven
met goede reflexen, veel lichaamsgebruik en een goede voorbeentechniek waarbij de sprong
achter goed wordt afgemaakt. Lazzaro lijkt voorzichtig en toont veel vermogen en veel overzicht.
Als springpaard heeft Lazzaro veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Lazzaro kan instelling, rijdbaarheid en springkwaliteit toevoegen aan de springpaardenfokkerij.

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

LE KANNAN 528003201609051
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 11, cat.nr. HK’19: 209
22-04-2016, 1.69 M, ZWARTBRUIN
V. KANNAN V. VOLTAIRE PREF
M. ZEREUSA S SP STB ELITE, PREF, IBOP-(SPR) SPORT-(SPR), PROK
V. HORS LA LOI II KEUR M. HEIDI RP STB KEUR, PREF, PREST, SPORT-(SPR)
MV. BURGGRAAF PREF -- LE MEXICO KEUR
FOKKER: E. & M.J. SLEUTELS, ROGGEL
GER.: STAL BROUWER, ACHTER 'T HOUT 17, 9461 TH GIETEN
J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
COMB. AALDERING SWELHEIM, BUSSELSESTEEG 2, 5472 PT LOOSBROEK
stap
*

6

draf
*

6,5

houding
& balans
*

galop
x2

7

7,5

reflexen
x2

8,5

techniek
x2

8,5

vermogen

8,5

rijdbaar- instelling aanleg
heid
als
springpaard

7,5

8

8,5

totaal

81,5

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
De hengst Kannan – de vader van Le Kannan - behoeft geen toelichting. Hij wist in de sport te
imponeren tijdens grote kampioenschappen als het EK van 2005 en won diverse Grote Prijzen en
Nations Cups onder Michel Hecart.
In de moederlijn van Le Kannan vinden we diverse stempelhengsten op rij, namelijk de keurhengst
Hors La Loi II, de preferente Burggraaf en de keurhengst Le Mexico.
Moeder Zereusa S sprong zelf naar 80 punten tijdens de IBOP en bereikte in haar sportcarrière het
1.40m-niveau. Haar moeder Heidi bracht van New York een 1.30m-paard en is grootmoeder van
een aantal andere paarden op dat niveau. De daaropvolgende moeder is Brigitte (v.Le Mexico), en
zij is niet alleen de moeder van het Grand Prix-paard Re Mexico (v.Concorde), maar ook de
grootmoeder van KWPN-hengst Etoulon VDL, die op 1.50m-niveau actief is. Ook komen uit haar
nafok onder andere de sportpaarden Broken Heart (v.Concorde, 1.60m), Corleone (v.Vincenzo,
1.50m), Edoctro (v.Indoctro, 1.50m), Tereusa (v.Heartbreaker, ISP) en de KWPN-hengst Levi VDL
(v.Arezzo VDL). Uit de moederlijn komen eveneens de internationale springpaarden Illusion
(v.Calvados) en Oteusi (v.Burggraaf).
Onderzoekrapport:
Le Kannan is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel
bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende bewerken en is nog wisselend in de
aanleuning. De stap is voldoende van ruimte en souplesse. De draf is op de voorhand en ruim
voldoende van ruimte. De galop is op de voorhand en ruim voldoende tot goed van ruimte. In
beweging heeft de hengst een ruim voldoende houding en balans. Le Kannan springt zeer goed
met de schoft naar boven met goede reflexen. De hengst springt met een goede
voorbeentechniek en veel lichaamsgebruik. De sprong achter wordt doorgaans goed afgemaakt.
Le Kannan lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. Als springpaard heeft Le Kannan
veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een ruim voldoende tot goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Le Kannan kan springkwaliteit, en met name techniek en vermogen, toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

JEROMMEKE SB 528003201402335
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 12, cat.nr. KK’19: 090
26-04-2014, 1.72 M, SCHIMMEL BRUIN GEB
V. BERLIN PREF V. CASSINI I
M. ELAHNIKI SP STB KEUR EPTM-(SPR)
V. CAREMBAR DE MUZE M. PIPPI-NIKI RP STB PREF PREST
MV. INDOCTRO – JOOST
FOKKER: H. HARTLIEF, PEIZE
GER.: STAL BROUWER, ACHTER 'T HOUT 17, 9461 TH GIETEN
N. BONVANIE, KEIZERWEG 28, 7548 PX BOEKELO
stap
*

6,5

draf
*

houding
& balans
*

7

galop
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7

7,5

reflexen
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heid
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8

8

7,5

totaal

77

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
Jerommeke SB’s vader is de preferente Berlin, die naast een zeer succesvolle carriere in de sport
ook in de fokkerij weet te overtuigen.
Elahniki, de moeder van Jerommeke SB, is een dochter van Carembar de Muze, die we vooral
kennen onder de naam London. London won onder Gerco Schröder onder andere de individuele – en
teamzilveren medaille tijdens de Olympische Spelen van 2012. Elahniki sprong naar een score van
82,5 punten tijdens de EPTM. Haar moeder Pippi-Niki (v.Indoctro) bracht eveneens 1.40m-paarden
van Winningmood van de Arenberg (2x) en Verdi voort, en ze is de grootmoeder van KWPN-hengst
Don Diablo HX (v.Vittorio). Vervolgens vinden we in de moederlijn de merrie Zaniki (v.Joost), de
moeder van KWPN-hengst Ekstein (v.Zion). Uit haar nafok komen vele internationale sportpaarden,
zoals het Grand Prix-paard Joniki (v.Derrick), Lajos (v.Faust Z) en het 1.60m-paard Cicero II
(v.Cicero Z van Paemel).
Onderzoekrapport:
Jerommeke SB is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft
veel bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende bewerken. De stap is voldoende tot ruim
voldoende van ruimte en souplesse. De draf is ruim voldoende van ruimte. In beweging heeft de
hengst een goede houding en een voldoende balans. De galop heeft een ruim voldoende tot
goede ruimte. Jerommeke SB springt goed met de schoft naar boven met ruim voldoende tot
goede reflexen en een ruim voldoende tot goed lichaamsgebruik. De hengst springt met een wat
lang voorbeen. De sprong achter wordt ruim voldoende tot goed afgemaakt. Jerommeke SB lijkt
voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. Als springpaard heeft Jerommeke SB ruim
voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Jerommeke SB kan maat, formaat en vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

JAGER 528003201408258
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 13, cat.nr. KK’19: 180
23-05-2014, 1.70 M, SCHIMMEL BRUIN GEB
V. NUMERO UNO V. LIBERO H PREF
M. CONTIKI SP STB ELITE PREF SPORT-(SPR), PROK
V. CARTHAGO M. S-LADALCA
MV. LANDGRAF I – COR DE LA BRYERE
FOK./GER.: S.J. KAT BV, BANWEG 3, 1934 PS EGMOND AAN DEN HOEF
stap
*

7

draf
*

6,5

houding
& balans
*

galop
x2

7

7,5

reflexen
x2

8
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vermogen

7,5

rijdbaar- instelling aanleg
heid
als
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7

8,5

7,5

totaal

76,5

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
De preferente Numero Uno, zelf in de internationale sport uitgebracht, staat te boek als vader van
Jager. Zijn moeder Contiki is een dochter van Carthago, die onder Jos Lansink tweemaal deelnam
aan de Olympische Spelen. Contiki bracht van Voltaire reeds het Grand Prix-paard Tum Tum van
Patrick van der Schans, alsmede 1.30m-paarden van Clinton en Zento. Haar volle broer Cobra
springt op 1.40m-niveau en hun moeder S-Ladalca (v.Landgraf I) bracht daarnaast een 1.30mpaard van Caretino. Ze is ook de (over)grootmoeder van diverse internationale springpaarden.
Ook de overgrootmoeder van Jager, Junda (v.Cor de la Bryere), staat aan de basis van meerdere
sportpaarden.
Onderzoekrapport:
Jager is een eerlijke en betrouwbare, snel afgeleide hengst met een goede tot zeer goede
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich voldoende bewerken. De stap is
ruim voldoende van ruimte en souplesse. De draf is voldoende tot ruim voldoende van ruimte en
gedragenheid. In beweging heeft de hengst ruim voldoende houding en balans. Na de sprong kan
de hengst moeilijk zijn balans vinden en gaat vaak overkruist door de linker wending. De galop is
lichtvoetig en ruim voldoende tot goed van ruimte. Jager springt met goede reflexen en een
goede voorbeentechniek. De sprong achter wordt ruim voldoende tot goed afgemaakt. Op de
sprong zou Jager meer moeten basculeren. Jager lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende tot
veel vermogen. Als springpaard heeft Jager ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter
een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Jager kan de instelling verbeteren en reflexen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

INVESTMENT I.B. 528003201306141
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 14, cat.nr. KK’19: 296
26-04-2013, 1.71 M, DONKERE VOS
V. KANNAN V. VOLTAIRE PREF
M. REGGAE SP STB ELITE PRED PREST SPORT-(SPR) PROK
V. EMILION PREF M. MARISKA RP STB KEUR PRES PREST SPORT-(SPR)
MV. INDORADO KEUR – LE VAL BLANC XX
FOKKER: G.J.H. MARKHORST-V D VELDE, BRUCHT
GER.: I. BOON, TAVEERNELAAN 10, 3735 KC BOSCH EN DUIN
stap
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
De hengst Kannan – de vader van Investment I.B. - behoeft geen grote toelichting. Hij wist in de
sport te imponeren tijdens grote kampioenschappen als het EK van 2005 en won diverse Grote
Prijzen en Nations Cups onder Michel Hecart.
Moeder Reggae, een dochter van de preferente Emilion, verdiende het sportpredicaat en bracht
reeds vijf internationale springpaarden, waaronder de 1.40m-paarden Boogiewoogie (v.Quasimodo
Z) en Disco Girl (v.Carolus II) en 1.30m-paarden van Pacific en Plot-Blue. Ook Investment I.B. zelf
kwam al uit op internationaal 1.30m-niveau. Zijn grootmoeder Mariska (v.Indorado) is de moeder
van internationale springpaarden van Carolus II en Toulon, en van een 1.40m-paard van Quite Easy
I. Daarnaast is ze onder andere grootmoeder van het internationale springpaard Zillions of Sense
(v.Quattro). Vervolgens vinden we de Le Val Blanc xx-dochter Valentina, die van Pele en Purioso
nakomelingen bracht die in het 1.30m uitkwamen.
Onderzoekrapport:
Investment I.B. is een eerlijke, betrouwbare, speelse en zeer werklustige hengst met een goede
instelling. De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende bewerken.
De stap is net voldoende van ruimte. De draf is beperkt van ruimte, weinig souplesse en snel
taktverlies. In beweging heeft de hengst een ruim voldoende houding en voldoende balans. De
galop heeft veel afdruk en heeft een ruim voldoende ruimte en balans. Investment I.B. springt
zeer goed met het lichaam naar boven met goede reflexen en een ruim voldoende tot goede
techniek. Investment I.B. lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft
Investment I.B. ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter een ruim voldoende tot goed
gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Investment I.B. kan springkwaliteit, met name de reflexen, toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2020). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database

