KUALA LUMPUR 528003201501277
50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 2, cat.nr. KH’18: 013
12-04-2015, 1.67 M, VOS
V. AREZZO VDL KEUR V. CHIN CHIN
M. FILANDRA JR SP STB ELITE, IBOP-(SPR), PROK
V. INDOCTRO PREF M. LILANDRA RP STB STER, PREF, PREST
MV. NIMMERDOR PREF -- UNIEK KEUR
FOKKER: J. REITSMA, FREULESTRJITTE 23, 9114 RZ DRIEZUM
GER.: H.C. VERHAGEN, MOLENWEG 8, 1871 CD SCHOORL
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Afstamming:
Arezzo VDL, zoon van de olympische hengst Chin Chin, won onder het zadel van Jessica Kürten en
Jur Vrieling vele prijzen op het hoogste niveau. In Kuala Lumpur krijgt de keurhengst Arezzo VDL
zijn vijfde zoon bij het KWPN goedgekeurd. De moeder van Kuala Lumpur is de elite IBOP-spr
PROK-merrie Filandra JR, een dochter van de preferente springpaardenleverancier Indoctro en zij
haalde mooie cijfers tijdens de IBOP. Twee van haar halfbroers, beide afstammend van Indorado,
gooien hoge ogen in de internationale sport: Velvet springt op 1.45m-niveau en Gianni Govoni had
in Grey Star (stb.naam Ulrik FZ BZ) een internationale troef. Hun moeder Lilandra ster pref prest
stamt af van de eveneens preferente ‘hengst van de eeuw’, Nimmerdor. Vervolgens vinden we de
keurhengst Uniek en de preferente Farn in de moederlijn van Kuala Lumpur.
Onderzoekrapport:
Kuala Lumpur is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft
veel bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer goed bewerken. De stap is ruim voldoende
van ruimte en souplesse. De draf is ruim voldoende tot goed van ruimte en souplesse. De galop is
ruim voldoende krachtig en goed van ruimte met een ruim voldoende souplesse. In beweging
heeft de hengst een ruim voldoende houding en een goede balans. Kuala Lumpur springt met
ruim voldoende tot goede reflexen maar toont aan de sprong iets zwaarmoedig en heeft een ruim
voldoende tot goede techniek. Kuala Lumpur lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende tot veel
vermogen. Als springpaard heeft Kuala Lumpur 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:
Kuala Lumpur kan rijdbaarheid en instelling toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

KAIDEN 528003201503772
50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 4, cat.nr. KH’18: 048
22-05-2015, 1.66 M, DONKERBRUIN
V. CHAMAN PROK V. BALOUBET DU ROUET
M. CHARISTIA Z
V. CRAWFORD M. CALATA LVP
MV. CALATO -- ROMINO
FOKKER: A.M. ANGENENT-DE BRUIJN, BODDENS HOSANGWEG 45, 2481 KX WOUBRUGGE
GER.: PRIMA SHOWJUMPERS, RR1 SITE 10 BOX 10, T1S 1A1 OKOTOKS, AB
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Afstamming:
De KWPN-erkende Chaman is de vader van Kaiden. Ludger Beerbaum en Chaman waren, totdat de
hengst vorig jaar afscheid nam van de sport, zeer succesvol op het hoogste niveau. Zo won het duo
diverse Grote Prijzen en werden ze tweede in de Wereldbekerfinale in Lyon in 2014. De zoon van de
legendarische Baloubet du Rouet krijgt in Kaiden zijn eerste zoon bij het KWPN ingeschreven.
Kaiden’s moeder Charistia Z slaagde voor de IBOP met een 8 voor techniek, vermogen en instelling
en stamt af van Crawford (v.Corrado I), die een volle broer is van de moeder van de succesvolle
sport- en fokhengst Diarado. De Capitol I-zoon Calato is de vader van de tweede moeder en
vervolgens vinden we de merrie Ferline (v.Romino). Zij heeft meerdere succesvolle internationale
springpaarden gebracht, waaronder het 1.60m-paard Con Dios III (v.Colman), het 1.50m-paard
Rabenshof’s Fenix (v.Courage), het 1.40m-paard Landfreund CR (v.Landjunge) en het 1.30m-paard
Darco van Overis Z (v.Darco), alsmede het in Duitsland op 1.40m-niveau geklasseerde Cantal CR
(v.Cantus).
Onderzoekrapport:
Kaiden is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel
bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer goed bewerken wat zich uit in een grote mate
van rijdbaarheid. De stap is ruim voldoende van ruimte en souplesse. De draf is ruim voldoende
van ruimte en souplesse. De galop is lichtvoetig, goed van ruimte met veel gedragenheid en hij
changeert makkelijk. In beweging heeft de hengst een ruim voldoende houding en een goede
balans. Kaiden heeft een hele functionele manier van springen en springt met goede reflexen. De
hengst heeft op de sprong een goede voorbeentechniek en maakt de sprong achter goed af.
Kaiden lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft Kaiden veel aanleg en geeft
zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Kaiden kan de galoppade en springtechniek verbeteren en rijdbaarheid toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.
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.

KOMME CASALL DE421000088215
50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 5, cat.nr. KH’18: 800
09-05-2015, 1.75 M, VOS
V. COMME IL FAUT V. CORNET OBOLENSKY
M. ARIELLE VI
V. CASALL M. UPSTREAM
MV. CONTENDER -- SANDRO
FOKKER: L. STEUER, 23689 PANSDORF (DE)
GER.: H.A.J. SEIGER, MEKKELENBERGWEG 14, 7615 PP HARBRINKHOEK
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Afstamming:
In de vader van Komme Casall, Comme Il Faut, wordt het bloed van verschillende topverervers
verenigd. Hij is een zoon van Cornet Obolensky en zijn moeder is de legendarische Ratina Z
(v.Ramiro Z), die onder Piet Raijmakers tijdens de Spelen in Barcelona in 1992 teamgoud en
individueel zilver won en onder Ludger Beerbaum in Atlanta teamgoud voor Duitsland. Onder
Marcus Ehning weet de KWPN-erkende Comme Il Faut indruk te maken door winst van diverse GP’s
en de Wereldbeker van Madrid. Als moedersvader van Komme Casall vinden we eveneens een
vererver van formaat: Casall, die zelf met Rolf-Göran Bengtsson jarenlang op het hoogste niveau
floreerde en met zijn nakomelingen een duidelijke stempel drukt op de internationale
springpaardenfokkerij. Komme Casall’s grootmoeder Upstream stamt af van nog een internationaal
befaamde stempelhengst: Contender. Upstream is de volle zus van de KWPN-goedgekeurde hengst
Chello III VDL, die inmiddels onder de Brit Andrew Seather in het internationale 1.40m wordt
uitgebracht. Verder in de moederlijn vinden we de hengsten Sandro en Cor de la Bryere.
Onderzoekrapport:
Komme Casall is een eerlijke, betrouwbare en werklustige hengst met een goede tot zeer goede
instelling. De hengst heeft veel tot zeer veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed
bewerken. De stap is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. De draf is ruim voldoende van
ruimte. In beweging heeft de hengst veel houding en een goede balans. De galop is krachtig,
actief en heeft een goede ruimte en changeert makkelijk. Komme Casall laat zich heel
gecontroleerd naar de sprong rijden en heeft veel overzicht. Hij springt goed vanuit de schoft naar
boven met goede tot zeer goede reflexen en een goed lichaamsgebruik. De hengst springt met
een goede en gelijkmatige voorbeentechniek waarbij de sprong achter ruim voldoende tot goed
wordt afgemaakt. Komme Casall lijkt voorzichtig en zeer veel vermogen. Als springpaard heeft
Komme Casall 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:
Komme Casall kan springkwaliteit, vermogen, rijdbaarheid en instelling toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.
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 SALVADOR 528003201500128
50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 6, cat.nr. KH’18: 124
19-02-2015, 1.69 M, BRUIN
V. EL SALVADOR V. VIGARO
M. VIVONA RP STB ELITE, PREF, PROK
V. NUMERO UNO PREF M. PASSIVONA RP STB KEUR, PREF, PREST
MV. VOLTAIRE PREF -- JASPER KEUR
FOKKER: J. STURKENBOOM, KANAALDIJK ZUID 18, 3998 WK SCHALKWIJK
GER.: ANN POPOVICHENKO, DRAGOMANOVASTR. 12-69, 02068 KIEVV
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Afstamming:
King Salvador heeft de internationaal in het 1.45m geklasseerde El Salvador, die als jong paard
hoge ogen gooide tijdens het verrichtingsonderzoek, als vader. Diens vader Vigaro (v.Tangelo van
de Zuuthoeve) was onder Gerco Schröder tot op internationaal Grand Prix-niveau actief. De moeder
van King Salvador is de elite preferente PROK-merrie Vivona, een volle zus van onder andere de
Grand Prix-hengst Unaniem (v.Numero Uno) van Athina Onassis. Vivona, die tijdens haar IBOP
vijfmaal een 9 scoorde, bracht zelf al de internationale 1.40m-springpaarden Flairvona (v.Air
Jordan Z) en Evivona (v.Quintender). Ook bracht ze van L’Esprit, Berlin en Dexter R hengsten die de
tweede bezichtiging haalden. Haar moeder Passivona is een dochter van de preferente vererver
Voltaire en zij bracht naast Unaniem ook zijn volle broers Crack Uno (internationaal 1.45m) en een
1.30m-springpaard. Van Diarado gaf ze het internationale 1.45m-paard Edelvona en van Indoctro
het internationale 1.40m-paard Fantast. Daarnaast is ze de grootmoeder van diverse
bovengemiddelde springpaarden. Ook haar moeder was een succesvolle fokmerrie. Deze Gabrielle
(v.Jasper) bracht de KWPN-hengst Garmisch (v.Grannus) die internationaal sprong en is de
grootmoeder van onder andere Will-Power R (v.Concorde, internationaal 1.50m) en Deevona
(v.Lupicor, internationaal 1.40m).
Onderzoekrapport:
King Salvador is een eerlijke, betrouwbare en zeer werklustige hengst met een goede instelling.
De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is net
voldoende van ruimte. De draf is voldoende van ruimte. In beweging gaat de hengst wat op de
voorhand maar heeft wel een goede balans. De galop heeft veel afdruk, is iets rollend en heeft
een goede ruimte en balans. King Salvador springt goed met het lichaam naar boven met veel tot
zeer veel reflexen, veel lichaamsgebruik en een zeer goede voorbeentechniek waarbij de sprong
achter goed wordt afgemaakt. King Salvador lijkt voorzichtig en toont zeer veel atletisch
vermogen en heeft de kwaliteit om boven de sprong heel makkelijk naar voren te kunnen
doorschakelen. Als springpaard heeft King Salvador veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter
een goed tot zeer goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
King Salvador kan springkwaliteit en met name reflexen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

KITT SB 528003201501820
50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 7, cat.nr. KH’18: 131
19-04-2015, 1.64 M, BRUIN
V. EMIR R V. COLMAN
M. G.RUBERTHA R3 SP STB-EXT SPORT-(SPR)
V. SAM R M. N.RUBERTH 14 RP STB PREST
MV. VOLTAIRE PREF -- JOOST PREF
FOK./GER.: STAL BROUWER, ACHTER 'T HOUT 17, 9461 TH GIETEN
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Afstamming:
Michael Greeve reed de Colman-zoon Emir R – de vader van Kitt SB - succesvol op internationaal
1.50m-niveau, waarna Rolf-Göran Bengtsson begin dit jaar de teugels overnam. Kitt’s moeder
G.Rubertha R3 stb-ext (v.Sam R) sprong op 1.35m-niveau en verdiende daarmee het
sportpredicaat. De tweede moeder. N.Ruberth 14 stb prest, dochter van de preferente Voltaire,
bracht onder andere het internationale springpaard R.Rubertha 12 (v.Caretino) en het 1.35m-paard
W.Rubertha 71 (v.Germus R). Ook is ze de grootmoeder van internationale springpaarden
afstammend van Chin Chin, Wender R, Contender en Indoctro. Vervolgens zien we in de moederlijn
de merrie H.Ruberth 14 stb pref prest, een product van de beproefde combinatie Joost x Abgar xx.
Zij bracht het internationale 1.45m-paard W.Rubertha 73 (v.Odermus R), alsmede een 1,40m-paard
van Calvados, een 1.35m-paard van Laurin Holstein en een 1.30m-paard van Contender. Ze staat
als grootmoeder te boek van onder andere de KWPN-hengst Dexter R (v.Namelus R), die op 1.50mniveai actief is, alsook van de internationale springpaarden Beau Rubertha R (v.Namelus R, 1.45m),
B.Rubertha R 52 (v.Tolan R, 1.35m) en G.Rubertha R55 (v.Sam R, 1.30m). Eveneens uit deze lijn
komt onder andere het GP-springpaard R.Rubertha 60 (v.Calvados).
Onderzoekrapport:
Kitt SB is een eerlijke, betrouwbare, fijn 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 van ruimte. 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 veel balans. Kitt SB springt zeer goed met het lichaam naar boven met zeer goede
reflexen, zeer veel lichaamsgebruik en een goede voorbeentechniek waarbij de sprong achter zeer
goed wordt afgemaakt. Kitt SB lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel atletisch vermogen. Als
springpaard heeft Kitt SB 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:
Kitt SB kan het model en de galop verbeteren en springkwaliteit en dan met name reflexen en
techniek toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

KARAMBA 528003201500660
50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 8, cat.nr. KH’18: 136
22-03-2015, 1.75 M, DONKERBRUIN
V. ENTERTAINER V. WARRANT
M. CALUSCHA RP
V. CALATO M. SOLIETHE
MV. FRIDERICUS -- TRAUMGEIST XX
FOK./GER.: T. & L. COLLINS, KEERSOP 1, 5561 TA RIETHOVEN
GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN 'T WAAL
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Afstamming:
De Warrant-zoon Entertainer behaalt aansprekende resultaten in de internationale sport op 1.50mniveau onder Michel Hendrix en in Karamba krijgt hij zijn eerste zoon goedgekeurd bij het KWPN.
De moeder van Karamba is een dochter van Calato, zoon van de sportpaardenvererver Capitol I.
Deze Caluscha bracht van Numero Uno al een 1.35m en een 1.40m-springpaard. Haar moeder
Soliethe (v.Fridericus) bracht de in Holstein goedgekeurde en internationaal 1.50m-geklasseerde
hengst Cabochon, het GP-paard Countess G van Mylene Dietrichsmeier, de eveneens internationaal
1.50m-springende Capuccino, de internationale 1.40m-paarden Contessa en Calderon, allen van
Caletto I. Ook is ze grootmoeder van onder andere het internationale springpaard Quax (v.Quidam’s
Rubin) en 1.40m-paarden van Caletto I. Soliethe’s moeder Celeste is een dochter van de volbloed
Traumgeist xx en zij bracht een 1.30m-paard van Calypso II en is de grootmoeder van het
driesterren eventingpaard Lancaster (v.Langenhagen) en een 1.40m-paard van Calypso II.
Onderzoekrapport:
Karamba is een eerlijke en betrouwbare hengst met een ruim voldoende tot goede instelling. De
hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende bewerken maar heeft nog
wat moeite met de aanleuning. De stap is voldoende van ruimte en souplesse. De draf is ruim
voldoende van ruimte en souplesse. De galop is ruim voldoende tot goed van ruimte maar daarin
blijft de hengst hoog in de croupe, hij changeert makkelijk. In beweging heeft de hengst een ruim
voldoende balans maar gaat erg op de voorhand. Karamba springt met ruim voldoende tot goede
reflexen. De hengst is nog wat wisselend in zijn beentechniek. Karamba lijkt voorzichtig en toont
veel vermogen. Als springpaard heeft Karamba ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter
een voldoende gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Karamba kan maat, formaat en vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

KARDESH 528003201502135
50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 9, cat.nr. KH’18: 144
04-05-2015, 1.70 M, SCHIMMEL BRUIN GEB
V. ETOULON VDL V. TOULON
M. EUKARLA II V SP STB ELITE, EPTM-(SPR), PROK
V. ZIROCCO BLUE VDL KEUR M. TIEKARLA V RP STB STER, PREF, PREST
MV. CORLAND KEUR -- AHORN PREF
FOK./GER.: L.A.M. DROSTE, BROUWERHOEKWEG 33 A, 7261 NA RUURLO
GER.: STAL RIBBELS B.V., WESSELSDIJK 2, 7151 HR EIBERGEN
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Afstamming:
Als vader van Kardesh zien we de onder Jur Vrieling in het internationaal 1.50m-geklasseerde
Etoulon VDL in de pedigree en via zijn Grand Prix-geklasseerde vader Toulon is hij een kleinzoon
van de preferente stempelhengst Heartbreaker. Etoulon VDL leverde al diverse veulenkampioenen
en keurings- en IBOP-toppers. De moederlijn van Kardesh start met zijn moeder Eukarla II elite
EPTM-spr PROK, die meerdere achten kreeg tijdens haar EPTM-test. Zij heeft de keurhengst Zirocco
Blue VDL als vader, die jarenlang onder Jur Vrieling tot de absolute wereldtop behoorde. De gouden
teammedaille en de individuele vijfde plaats tijdens het EK in Aken is slechts een van de successen
van de combinatie. Eukarla II is een volle zus van het internationale 1.40m-paard Fugero Carlos van
Ernesto Canseco en een 1.30m-paard van dezelfde vader. Ook bracht hun moeder Tiekarla V ster
pref prest (v.Corland) een 1.30m-paard van Lupicor en een LT-dressuurpaard van Veron, en is ze de
grootmoeder van het internationale 1.45m-paard Gogo Karla (v.Zirocco Blue VDL) die tijdens het
WK in Lanaken hoog geklasseerd was onder Willem Greve. De derde moeder Eukarla keur pref prest
(v.Ahorn) leverde drie 1.30m-springpaarden en is de grootmoeder van onder andere het GP-paard
Wouskarla (v.Lux) van Suzanne Tepper en het internationale 1.40m-paard Glossy Carlos (v.Zirocco
Blue VDL).
Onderzoekrapport:
Kardesh is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel
bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende tot goed bewerken. De stap is ruim voldoende
van ruimte. De draf is ruim voldoende van ruimte en gedragenheid. In beweging heeft de hengst
veel houding en ruim voldoende balans. De galop is krachtig en goed van ruimte en
gedragenheid. Kardesh springt goed met het lichaam naar boven met goede reflexen, een goed
tot zeer goed lichaamsgebruik en voorbeentechniek. De sprong achter wordt ruim voldoende tot
goed afgemaakt waarbij op de sprong het achterbeen soms wat lang blijft. Kardesh lijkt
voorzichtig en toont zeer veel vermogen. Als springpaard heeft Kardesh 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:
Kardesh kan het model verbeteren en springkwaliteit en met name techniek en vermogen
toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

KEY WEST 528003201505147
50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2018
Cat.nr. onderzoek: 13, cat.nr. KH’18: 248
22-05-2015, 1.67 M, VOS
V. TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE PREF V. NARCOS II
M. ZANORY T SP STB KEUR, PREST
V. PHIN PHIN KEUR M. HANORY SP STB PREF, PREST
MV. ZELHEM -- GURIOSO
FOK./GER.: R. BRIL, BOESVELDERDIJK 26, 7054 AV WESTENDORP
GER.: TH.H.W. TEN BRINKE, OUDE DOETINCH WEG 9, 7051 DZ VARSSEVELD
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
De preferente Narcos II-zoon Tangelo van de Zuuthoeve is de vader van Key West. Tangelo van de
Zuuthoeve was onder Roelof Bril succesvol op Grand Prix-niveau en weet ook met zijn nafok zijn
stempel te drukken in zowel de sport als tijdens keuringen. Roelof Bril springt op internationaal
1.50m-niveau met de volle zus van Key West: Dizzy Lizzy. Hun moeder Zanory T keur prest was als
driejarige reservekampioene op de Nationale Merriekeuring en sprong internationaal 1.30m. Haar
vader Phin Phin is keur en sprong zelf, eveneens onder Roelof Bril, Grand Prix. Zanory T bracht van
Calvados het internationale 1.40m-paard Entertainer en ze is de grootmoeder van het internationale
1.30m-paard Hazelton (v.Carambole). Haar moeder Hanory stb pref prest (v.Zelhem), zelf 1.30m
geklasseerd, is de moeder van het internationale 1.40m-paard Enory (v.Dubai), en van 1.35mpaarden van Phin Phin en Vancouver) en een 1.30m-paard van Eldorado van de Zeshoek. De derde
moeder, Befair (v.Gurioso) bracht een 1.35m-paard van Zelhem. De stempelhengst Rigoletto vinden
we verder in de moederlijn van Key West.
Onderzoekrapport:
Key West is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede tot zeer goede instelling. De
hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim voldoende
van ruimte. De draf is ruim voldoende van ruimte. De galop is lichtvoetig, iets op de voorhand en
goed van ruimte. In beweging heeft de hengst een ruim voldoende tot goede houding en balans.
Key West springt met overzicht en goed met de schoft naar boven met goede reflexen en veel
lichaamsgebruik. De hengst springt met een goede voorbeentechniek. De sprong achter wordt
goed afgemaakt. Key West toont veel vermogen. Als springpaard heeft Key West 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:
Key West kan instelling, reflexen en atletisch vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

