KYANDO 528003201500169
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 21, cat.nr. HK’18: 310
24-02-2015, 1.66 M, DONKERBRUIN
V. ARLANDO V. PADDOX
M. FIORETTA DP STB ELITE, EPTM-(DRES), PROK
V. UPHILL M. JIOVETTE RP STB STER, PREF, PREST
MV. FLEMMINGH PREF -- NIMMERDOR PREF
FOKKER: A. HOFENK, HOOGSTRAAT 19, 7227 ND TOLDIJK
GER.: A.P. BOTH, HUNNENWEG 30, 3781 NN VOORTHUIZEN
J.J. VAN DER MEULEN, IT NOARD 117, 8512 AD BROEK FR
S.J. KAT BV, BANWEG 3, 1934 PS EGMOND AAN DEN HOEF
stap
draf
galop
souplesse
houding &
rijdbaarheid
x2
x2
x2
balans
en instelling

8,5

8

8

8,5

8,5

aanleg als
dressuurpaard

9

8,5

totaal

83,5

Afstamming:
Kyando is de eerste goedgekeurde zoon van de olympische hengst Arlando, die met Diederik van
Silfhout tijdens de Spelen in Rio de Janeiro in 2016 een van de pijlers van het Nederlandse team
was. Individueel werd het duo elfde en tijdens de WEG in Caen twee jaar eerder was er teambrons.
Arlando voert, als zoon van Paddox (v.Ferro) uit een moeder van de volbloed Mytens xx, veel bloed.
De moeder van Kyando is de elite EPTM-dr PROK-merrie Fioretta, die de Zware Tour-hengst Uphill
als vader heeft. Uphill, die al diverse keuringskampioenen en goedgekeurde zonen heeft gebracht,
viel als jong paard al op door tweemaal deel te nemen aan het WK Jonge Dressuurpaarden en de
Hengstencompetitie te winnen. Fioretta is de halfzus van de Lichte Tour-paarden Vivaldi R
(v.Riverman) en Zavette (v.Riverman) en is de volle zus van een Z-dressuurpaard. Hun moeder
Jiovette ster pref prest, een dochter van de preferente Flemmingh, is onder andere ook de
grootmoeder van de KWPN-hengst Gin Tonic (v.Breezer). Hiernaast komen nog diverse andere
sportpaarden uit deze lijn, zoals het Inter-I-paard Björn H (v.Johnson).
Onderzoekrapport:
Kyando is een eerlijke, betrouwbare en werklustige hengst met een zeer goede instelling. De
hengst laat zich goed bewerken en valt op door zijn grote mate van rijdbaarheid. De stap is zuiver
en goed tot zeer goed van ruimte met een goede souplesse. De draf is actief, goed van ruimte
met een achterbeen dat goed tot dragen komt. De galop is lichtvoetig, bergop met een goede
ruimte en veel balans. Kyando beweegt met een zeer goede houding, veel balans en veel tot zeer
veel souplesse. Als dressuurpaard heeft Kyando 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:
Kyando kan het model verbeteren, lichaamsgebruik, beentechniek en rijdbaarheid verbeteren en/of
toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 2018). 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.

KENZO U.S. 528003201503100
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 22, cat.nr. HK’18: 326
04-05-2015, 1.67 M, BRUIN
V. BORDEAUX V. UNITED
M. VERRO FLEUR DP STB STER, PREF, PREST
V. FERRO PREF M. KISSFLEUR RP STB STER
MV. WISCONSIN -- ZAIRE
FOKKER: J. VAN LAAR, WETERINGSTG 36, 3911 VN RHENEN
GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
stap
draf
galop
souplesse
houding &
rijdbaarheid aanleg als
x2
x2
x2
balans
en instelling dressuurpaard

8,5

7,5

8

8

7,5

8,5

8

totaal

80

Afstamming:
De vader van Kenzo U.S. is Bordeaux (v.United), die onder de Noorse Isabel Freese succesvol is
op Grand Prix-niveau. Het duo was onder andere al derde in de GP Kür in Hamburg en Cappeln en
nam vorig jaar deel aan het EK. Bordeaux bracht al diverse NMK-merries en hoog scorende IBOPdochters en met Kenzo U.S. wordt zijn vijfde zoon bij het KWPN goedgekeurd.
De moeder van Kenzo U.S. is de ster preferente prestatiemerrie Verro, die afstamt van de
topvererver Ferro. Deze hengst was tijdens de Spelen van Sydney medeverantwoordelijk voor het
Nederlandse teamzilver en individueel was hij met Coby van Baalen goed voor de vijfde plaats.
Verro is de moeder van het internationale 1.40m-paard Belle Fleur (v.Riverman) en van Zdressuurpaarden van Sandreo en Gribaldi. Haar moeder Kissfleur ster (v.Wisconsin) bracht van
Florencio een Z-dressuurpaard en is de grootmoeder van nog een Z-paard van deze hengst.
Hierna vinden we de merrie Elfleur keur pref (v.Zaire), die de grootmoeder is van 1.30m/1.35mspringpaarden van Corland en Indoctro.
Onderzoekrapport:
Kenzo U.S. is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft een
zeer goede bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is actief, zuiver en goed
van ruimte en souplesse. De draf is goed van ruimte met een actief achterbeen dat ruim
voldoende tot dragen komt. De galop heeft een krachtige afdruk, is goed van ruimte en heeft veel
gedragenheid. Kenzo U.S. beweegt met een goede beentechniek en een ruim voldoende houding
en goede balans. Als dressuurpaard heeft Kenzo U.S. veel aanleg en geeft zijn ruiter een ruim
voldoende gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Kenzo U.S. kan de stap, kracht en rijdbaarheid toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 2018). 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.

KAYGO 528003201509087
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 23, cat.nr. HK’18: 329
25-07-2015, 1.67 M, ZWART
V. CAPRI SONNE JR. V. RHODIUM
M. FILA MANDA DP STB KEUR, SPORT-(DRES)
V. WESTPOINT KEUR M. USHIMANDA DP STB KEUR, PREST, IBOP-(DRES), SPORT-(DRES)
MV. RUBIQUIL -- MATADOR II
FOK./GER.: STAL HEXAGON, EEWEG 9, 4423 PE SCHORE
stap
draf
galop
souplesse
houding &
rijdbaarheid aanleg als
totaal
x2
x2
x2
balans
en instelling dressuurpaard

8,5

8

8

8

8

8,5

8

81,5

Afstamming:
De Rhodium-zoon Capri Sonne Jr. won onder Dinja van Liere brons op het WK Jonge
Dressuurpaarden en wordt inmiddels met succes in de Grand Prix uitgebracht door de Britse Laura
Tomlinson. In Kaygo heeft Capri Sonne Jr. zijn eerste bij het KWPN goedgekeurde zoon. Kaygo’s
moeder Filamandra keur sport-dr is een dochter van Wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden en
Grand Prix-keurhengst Westpoint, zelf is deze merrie geklasseerd in de Lichte Tour. Ze is een
halfzus van Thamar Zweistra’s Grand Prix-paard Double Dutch (v.Johnson), die bij het KWPN is
erkend voor de dekdienst, en van Z-paarden van Wonderboy en Negro. Hun moeder Ushimanda
keur prest IBOP-dr sport-dr (v.Rubiquil) was actief in het ZZ-Licht en heeft de Zware Tourgeklasseerde Latamanda elite pref prest sport-dr PROK (v.Matador II) als moeder. Zij bracht
daarnaast van Rubiquil het GP-U25-paard Hexagon’s Roumanda en een ZZ-L-paard, alsook het
Zware Tour-paard R-Banderas (v.Radetzky). Verder vinden we gewaardeerde hengsten als Sultan
en Doruto in de moederlijn.
Onderzoekrapport:
Kaygo is een eerlijke, betrouwbare op zijn ruiter geconcentreerde hengst met een goede
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed rijden. De stap is zuiver,
actief en zeer goed van ruimte met een goede buiging van de gewrichten. In draf beweegt de
hengst lichtvoetig met een goede beentechniek, een goede ruimte en een achterbeen dat goed tot
dragen komt. De galop is bergop, gedragen en goed van ruimte. Kaygo beweegt met veel
souplesse, veel houding en een goede balans. Als dressuurpaard heeft Kaygo veel aanleg en geeft
zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Kaygo kan takt, balans en evenwichtigheid aan de dressuurpaardenfokkerij toevoegen.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 2018). 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.

KAISER DVB 528003201508930
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 24, cat.nr. HK’18: 362
26-07-2015, 1.72 M, DONKERBRUIN
V. DE NIRO V. DONNERHALL
M. DAVINA DVB DP STB ELITE, PREF, IBOP-(DRES), SPORT-(DRES), PROK
V. JOHNSON PREF M. MELVIRA RP STB ELITE, PREF, SPORT-(DRES), PROK
MV. ULFT KEUR -- VISIOEN
FOKKER: DRESSUURSTAL VAN BAALEN, VERDRIETWEG 2, 5306 HB BRAKEL
GER.: DRESSUURSTAL VAN BAALEN B.V., VERDRIETWEG 2, 5306 HB BRAKEL
stap
draf
galop
souplesse
houding &
rijdbaarheid aanleg als
x2
x2
x2
balans
en instelling dressuurpaard

8,5

8

8,5

8

8,5

8

8,5

totaal

83

Afstamming:
De vader van Kaiser DVB is de zeer succesvolle fokhengst De Niro (v.Donnerhall), die al enkele
jaren de WBFSH-rankings voor hengsten in de dressuurrichting aanvoert. Zijn moeder Davina DVB
elite pref IBOP-dr sport-dr PROK behaalde als driejarige de derde plaats op de Nationale
Merriekeuring in Ermelo, scoorde maar liefst 90 punten voor haar IBOP en had vervolgens een
succesvolle sportcarrière. Ze liep onder Lisanne Zoutendijk internationaal bij de Junioren en is
geklasseerd in het ZZ-Zwaar. Haar vader is de preferente olympische hengst Johnson, die onder
Hans Peter Minderhoud jarenlang in de wereldtop meedraaide. Davina bracht van Don Schufro al
het Z-dressuurpaard Habibi DVB, die tweemaal deelnam aan het WK Jonge Dressuurpaarden. Haar
moeder Melvira (v.Ulft) startte in het Z2 en bracht het Lichte Tour-paard Beaulero (v.Sandreo).
Vervolgens vinden we de prestatiemerrie Imposant (v.Visioen), die moeder is van Zdressuurpaarden van Sandreo, San Remo, Domingo en Spielberg bracht en in combinatie met
Gribaldi een ZZ-Zwaar-paard.
Onderzoekrapport:
Kaiser DVB 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 zuiver, actief en
goed tot zeer goed van ruimte. De draf is goed van ruimte met een goed achterbeengebruik dat
goed tot dragen komt. Het gebruik van het voorbeen is aansprekend. De galop is krachtig, bergop
met een zeer goede ruimte. Kaiser DVB beweegt met een goede houding, een goede balans en
een goede souplesse en laat zich daarbij goed sluiten. Als dressuurpaard heeft Kaiser DVB veel
aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Hengst is rustig op stal maar vraagt een alerte begeleider vanwege dominant gedrag in de omgang.
Fok/aanparingsadvies:
Kaiser DVB kan het model verbeteren en kracht toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 2018). 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.

KEVIN 528003201500633
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 25, cat.nr. HK’18: 376
14-03-2015, 1.68 M, DONKERBRUIN
V. DREAM BOY V. VIVALDI PREF
M. URADEA RP STB KEUR, PREF
V. KENNEDY M. NARADA RP STB KEUR
MV. HIGHLINE -- ULFT KEUR
FOKKER: H. MELIS, MICKERSHOF 5, 5421 NN GEMERT
GER.: J.T.M. MAREE, HARTEVELDLAAN 1, 2675 LE HONSELERSDIJK
T.J.M. COOMANS, BINNENPAD 257, 3263 AP OUD-BEIJERLAND
STAL BRINKMAN, RIJKSSTRAATWEG 183, 7391 MN TWELLO
stap
draf
galop
souplesse
houding &
rijdbaarheid
x2
x2
x2
balans
en instelling

8,5

7,5

8

8

8

aanleg als
dressuurpaard

8,5

8

totaal

80,5

Afstamming:
De vader van Kevin, Dream Boy, is een zoon van de preferente Vivaldi. Als zesjarige won hij met
Gerdine Maree brons op het WK Jonge Dressuurpaarden. In zijn eerste jaar op Grand Prix-niveau
wist Dream Boy al aansprekende resultaten te behalen. Zo was hij enkele maanden geleden met
Hans Peter Minderhoud een van de belangrijke pijlers in het Nederlandse dressuurteam op de WEG
in Tryon. Kevin’s moeder Uradea, keur pref stamt af van Kennedy, die op Lichte Tour-niveau actief
was en de vader is van de KWPN-hengst Uptown. Onder Coby van Baalen won Ferro, Kennedy’s
vader, tijdens de Olympische Spelen in Sydney teamzilver en was individueel vijfde. Voor de fokkerij
is Ferro van onschatbare waarde gebleken. Kevin’s grootmoeder Narada keur (v.Highline) bracht
een 1.30m-springpaard en is de grootmoeder van het internationale 1.55m-springpaard Cognac
(v.Unaniem). Daarna zien we de ster pref prest-merrie Jintha, een dochter van de keurhengst Ulft.
Zij bracht het Inter I-dressuurpaard Amador (v.Casantos), een ZZ-L-paard van Dutch Dormello, een
Z-dressuurpaard van Goodtimes en een 1.40m-springpaard van Cantos.
Onderzoekrapport:
Kevin is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft zeer veel
bereidheid tot werken en laat zich door zijn ruiter goed bewerken. De stap is zuiver met een goed
lichaamsgebruik en is goed tot zeer goed van ruimte. De draf is ruim voldoende tot goed van
ruimte met een goede beentechniek maar zou daarbij meer tot dragen kunnen komen. De galop
is bergop en goed van ruimte. Kevin beweegt met een goede souplesse, een goede houding en
een goede balans. Als dressuurpaard heeft Kevin veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Kevin kan activiteit, rijdbaarheid en instelling aan de dressuurpaardenfokkerij toevoegen.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 2018). 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.

KYTON PLATINUM 528003201508698
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 29, cat.nr. HK’18: 633
14-05-2015, 1.69 M, DONKERE VOS
V. FERGUSON V. FLORISCOUNT
M. WILBRIA DP STB KEUR, PREF, IBOP-(DRES)
V. FERRO PREF M. SILBRIA RP STB ELITE, PREF, PROK
MV. WEYDEN -- SULTAN KEUR
FOKKER: W.J.J. GOESTEN, HEIKANTSEBAAN 8, 5056 PL BERKEL ENSCHOT
GER.: TITAN WILARAS, GILZERBAAN 2, 5133 AA RIEL
stap
draf
galop
souplesse
houding &
rijdbaarheid
x2
x2
x2
balans
en instelling

8

8

8

8

7,5

aanleg als
dressuurpaard

9

8

totaal

80,5

Afstamming:
Kyton Platinum is de eerste bij het KWPN goedgekeurde zoon van Ferguson (v.Floriscount), die in de
internationale Inter I wordt uitgebracht door de Spanjaard Antonio Laiz Zandio. De moeder van
Kyton Platinum, Wilbria keur pref IBOP-dr, stamt af van de preferente topvererver Ferro. Deze
hengst was tijdens de Spelen van Sydney medeverantwoordelijk voor het Nederlandse teamzilver
en individueel was hij met Coby van Baalen goed voor de vijfde plaats. Wilbria haalde 80 punten
voor exterieur en beweging tijdens de keuring en bracht al vier dochters met ten minste het
sterpredicaat. Ze is de grootmoeder van een Z-paard van Tango. Haar moeder Silbria elite pref
PROK is een dochter van Weyden, die met Sven Rothenberger tijdens de Olympische Spelen van
Atlanta (1996) individueel brons en teamzilver won. Silbria bracht van Valdez een Zdressuurpaard. De derde moeder, Kilbria elite pref prest PROK (Sultan x Doruto), is de moeder
van Z-paarden van Rubinstein en Osmium en is eveneens de grootmoeder van de GP-paarden
Blue Hors Don Olymbrio (v.Jazz) van Daniel Bachmann Andersen en Cilbria IH (v.Florencio). Ook
staat ze aan de basis van het LT-paard Bucks (v.Van the Man), een ZZ-Licht-paar van Ronaldo en
Z-paarden van Osmium en Sandreo.
Onderzoekrapport:
Kyton Platinum is een eerlijke, betrouwbare en op zijn ruiter geconcentreerde hengst met een
zeer goede instelling. De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en onderscheidt zich door
zijn grote mate van rijdbaarheid. De stap is zuiver, actief, goed van ruimte en wordt met veel
lichaamsgebruik getoond. In draf heeft de hengst een goede beentechniek, een goede ruimte met
een actief ondertredend achterbeen dat goed tot dragen komt. De galop is krachtig, bergop,
gedragen en goed van ruimte met een goede voorbeentechniek. Kyton Platinum beweegt met veel
souplesse, ruim voldoende houding en veel balans. Als dressuurpaard heeft Kyton Platinum 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:
Kyton Platinum kan kracht en rijdbaarheid en instelling aan de dressuurpaardenfokkerij toevoegen.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 2018). 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.

KING 528003201505936
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 33, cat.nr. HK’18: 523
04-05-2015, 1.70 M, ZWART
V. GLOCK'S TOTO JR. V. TOTILAS
M. ARINA DP STB ELITE, EPTM-(DRES), PROK
V. TURBO MAGIC M. SARINA RP STB ELITE, PREF, SPORT-(DRES), PROK
MV. FLEMMINGH PREF -- NABUUR
FOKKER: J. ZEEWUSTER, SCHAAPSTREEK 9, 7841 BR SLEEN
GER.: AD VALK, VLIETSKADE 60, 4205 NG GORINCHEM
V. JANKE, REINDORFER FELDWEG 64 64, 21266 JESTEBURG
stap
draf
galop
souplesse
houding &
rijdbaarheid aanleg als
x2
x2
x2
balans
en instelling dressuurpaard

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

9

8,5

totaal

85,5

Afstamming:
King’s grootvader is de zeer bekende zwarte dressuurlegende Totilas (v.Gribaldi), die onder Edward
Gal bijna onoverwinnelijk was op het hoogste niveau in de sport. Totilas en Gal waren onder andere
Europees kampioen, wonnen de WEG in Lexington en de Wereldbeker in Den Bosch. Zijn zoon
Glock’s Toto Jr. won de Pavo Cup als vijfjarige en uit zijn eerste jaargang krijgt hij met deze
Kingston reeds zijn derde zoon goedgekeurd. Kingston’s moeder Arina elite EPTM-dr PROK is een
dochter van Turbo Magic, een zoon van de keurhengst Cabochon. Arina bracht van Houston een Zdressuurpaard en haar moeder Sarina elite pref sport-dr PROK is een dochter van de preferente
Flemmingh. Zij is een halfzus van een Z-dressuurpaard van Bergerac en een 1.30m-springpaard van
Faldo. Uit deze moederlijn komen onder andere een ZZ-Zwaar-paard van Burggraaf alsmede diverse
Z-dressuurpaarden.
Onderzoekrapport:
King is een eerlijke en betrouwbare hengst met veel voorwaartsdrang die een zeer goede
instelling heeft. De hengst heeft veel inzet en bereidheid tot werken en laat zich door zijn ruiter
goed bewerken. De stap is zuiver, actief en goed van ruimte. In draf heeft de hengst een goede
beentechniek, een goede ruimte met een actief ondertredend achterbeen dat goed tot dragen
komt. De galop is krachtig, bergop, gedragen en goed van ruimte. King beweegt met veel tot zeer
veel souplesse, zeer veel houding en een goede balans. Als dressuurpaard heeft King 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:
King kan het model, de uitstraling, bewegingskwaliteit en rijdbaarheid en instelling toevoegen aan
de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 2018). 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.

KJENTO 528003201506613
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 38, cat.nr. HK’18: 590
08-05-2015, 1.70 M, ZWART
V. NEGRO PREF V. FERRO PREF
M. ZORIANA DP STB ELITE, PREF, IBOP-(DRES), PROK
V. JAZZ PREF M. PORIANA RP STB KEUR, PREF, PREST, SPORT-(DRES)
MV. JUVENTUS -- RUBINSTEIN I
FOKKER: A.J. VAN OS, HEISTRAAT 188, 5161 GL SPRANG-CAPELLE
GER.: VAN OLST HORSES, TERHEIJDENSSPOOR 9, 4911 BW DEN HOUT
stap
draf
galop
souplesse
houding &
rijdbaarheid aanleg als
x2
x2
x2
balans
en instelling dressuurpaard

8,5

9

9,5

9

9

9

9

totaal

90

Afstamming:
De preferente Negro, zelf een zoon van de eveneens preferente topvererver Ferro, is de vader van
Kjento. Negro heeft met zijn goedgekeurde zonen en kleinzonen al een grote positieve invloed op de
fokkerij. We kennen hem daarnaast onder andere als vader van olympisch kampioen Valegro van
Charlotte Dujardin. De merrie Zoriana elite pref IBOP-dr PROK, een dochter van de preferente Jazz,
was als driejarige derde op de Nationale Merriekeuring en wist vervolgens de topscore van 90
punten te behalen voor haar IBOP, waaronder een 10 voor de draf. Ze is geklasseerd in het Zdressuur, net als haar moeder Poriana keur pref prest sport-dr, een dochter van Juventus. Volle
broers van Zoriana zijn geklasseerd in het ZZ-Zwaar en ZZ-Licht, daarnaast bracht Poriana twee
Z2-dressuurpaarden van Vivaldi. Ook de derde moeder, Koriana keur pref prest sport-dr
(v.Rubinstein I) bracht diverse sportpaarden. Ze is de moeder van de Lichte Tour-paarden Rhapsody
(v.Lancet), Zidana (v.Krack C) en Uno (v.Jazz). Daarnaast bracht ze nog drie Z-dressuurpaarden
van Johnson en een van Krack C en is ze de grootmoeder van nog diverse Z/ZZ-paarden.
Onderzoekrapport:
Kjento is een eerlijke, betrouwbare, op zijn ruiter gefocuste hengst met een zeer goede instelling.
De hengst heeft zeer veel inzet en werklust en laat zich zeer goed door zijn ruiter bewerken. De
stap is actief, zuiver en goed van ruimte met veel lichaamsgebruik. De draf is zeer krachtig, goed
van ruimte met een zeer actief ondertredend achterbeen dat zeer goed tot dragen komt. De galop
is bergop, zeer krachtig met zeer veel gedragenheid en ruimte. Kjento beweegt met veel takt en
een zeer goede beentechniek, zelfhouding en balans waarbij zijn vermogen tot sluiten positief
opvalt. Als dressuurpaard heeft Kjento 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:
Kjento kan de bewegingstechniek, afdruk, lichaamsgebruik en rijdbaarheid en instelling verbeteren
en het vermogen tot sluiten/verzamelen toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij .
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 2018). 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.

KILIAN DE431310717515
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 40, cat.nr. HK’18: 614
24-05-2015, 1.70 M, ZWART
V. SIR DONNERHALL V. SANDRO HIT
M. DARINA
V. DE NIRO M. PRINCESS ESTER
MV. PRINCE THATCH XX -- ELDORADO AANGB
FOKKER: SABINE GATTERMANN, UP DE WORTH 21, 22391 HAMBURG

GER.: T. DRIESSEN, UTRECHTSEWEG 3, 6866 CG HEELSUM
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Afstamming:
Kilian is een zoon van de topvererver Sir Donnerhall, die als vijfjarige reservekampioen was op het
WK Jonge Dressuurpaarden en inmiddels ook met zijn nafok hoge ogen gooit in Duitsland en in de
internationale sport. Hij combineert het bloed van de topverervers Sandro Hit en Donnerhall in zijn
pedigree. De De Niro-dochter Darina is de moeder van Kilian. De Niro is vader van een groot aantal
sportpaarden op topniveau, zoals Desperado van Kristina Sprehe en Voice van Edward Gal en voert
daarmee al enige jaren de WBFSH-lijst voor hengsten aan. Een volle broer van Kilian, Scheefuss, is
in Duitsland in de Prix St.Georges geklasseerd. Hierna vinden we de merrie Princess Ester, een
dochter van de volbloed Prince Thatch xx. Zij heeft een volle broer die in het Z2 is geklasseerd.
Onderzoekrapport:
Kilian is een eerlijke, sympathieke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling. De
hengst is werklustig en laat zich door zijn ruiter goed bewerken. De stap is zuiver en goed tot
zeer goed van ruimte en wordt met veel lichaamsgebruik getoond. De draf is goed van ruimte
met een goede gedragenheid. De galop is lichtvoetig, bergop, heeft een zeer goede beentechniek
en is zeer goed van ruimte. Kilian beweegt met een goede souplesse, houding en balans. Als
dressuurpaard heeft Kilian 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:
Kilian kan bijdragen aan de bloedspreiding en kracht vanuit het achterbeen naast rijdbaarheid en
instelling toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 2018). 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.

