BLOOMBERG DE431310175617
21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 20, cat.nr. HK’20: 311
09-05-2017, 1,71 M, ZWARTBRUIN
V. BON COEUR V. BENETTON DREAM
M. DAVITA DP
V. DON INDEX M. RUBINA DP
MV. ROHDIAMANT ERK -- DE NIRO ERK
FOKKER: L. SCHÜRING, GESCHER
GER.: HENGSTSTATION WILBERS - STUCKER, BRUCKERHOFE 3, 47652 WEEZE
E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN 'T WAAL
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Afstamming:
De vader van Bloomberg is Bon Coeur, die begin 2020 met Caroline Darcourt zijn debuut in de
internationale Inter I winnend afsloot. Zijn vader Bennetton Dream bereikte de Grand Prix-dressuur.
Davita is de moeder van Bloomberg, en haar vader Don Index wist in 2010 kampioen te worden van
de aanlegtest in Adelheidsdorf. Don Index is een zoon van de kampioen van de Hannoveraanse
hengstenkeuring van 2000, Don Crusador, die Grand Prix geklasseerd was.
Bloombergs grootmoeder Rubina stamt af van de zeer bekende Rubinstein I-zoon Rohdiamant, die
van grote invloed is geweest op de dressuurpaardenfokkerij. Rubina bracht een Z2-dressuurpaard
van Christ. Haar moeder Danella, een dochter van topvererver De Niro, is de moeder van het Prix
St.Georges-paard Bonne Jument (v.Belissimo M) en een Z2-paard eveneens met Belissimo M als
vader.
Onderzoekrapport:
Bloomberg is een eerlijke, betrouwbare en werklustige hengst met een zeer goede instelling. De
hengst laat zich zeer goed bewerken. De stap is goed van takt, is actief en goed van ruimte. De
draf heeft zeer veel cadans, een zeer goede voorbeentechniek met een achterbeen dat zeer goed
te bewerken is. De galop heeft een krachtige afdruk, is zeer goed van ruimte en is gedragen met
een zeer goede beentechniek. De hengst toont zeer veel schakelvermogen en beweegt met een
zeer goede souplesse, zelfhouding en balans. Als dressuurpaard heeft Bloomberg 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:
Bloomberg kan een bijdrage leveren aan de bloedspreiding, het model verbeteren,
bewegingstechniek, schakelvermogen en bewerkbaarheid toevoegen aan de
dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (oktober 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

MOWGLI V.O.D.

528003201703476

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 23, cat.nr. HK’20: 342
14-05-2017, 1,75 M, VOS
V. DESPERADO V. VIVALDI 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
FOK./GER.: A.J. VAN OS, HEISTRAAT 188, 5161 GL SPRANG-CAPELLE
GER.: JORG VAN OS, HEISTRAAT 188, 5161 GL SPRANG-CAPELLE
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Afstamming:
De Vivaldi-zoon Desperado staat als vader te boek van Mowgli V.O.D. Met Emmelie Scholtens is
Desperado zeer succesvol in de internationale Grand Prix, zo waren ze medeverantwoordelijk voor
het teamzilver tijdens het EK in Rotterdam in 2019.
Mowgli V.O.D.’s moeder, de elite preferente IBOP-merrie Zoriana, zij ontving bij haar
stamboekopname 85 punten voor haar exterieur, was derde op de NMK en liep naar een IBOP van
90 punten met een 10 voor haar draf. Ook liep ze succesvol in de Pavo Cup als vierjarige, toen ze
zevende werd in de finale. Zoriana, zelf Z-geklasseerd, is de moeder van NMK-kampioene Heliana
V.O.D. (v.Davino V.O.D.), van KWPN-hengst Kjento (v.Negro) en een Z-dressuurpaard van Lord
Leatherdale. Zoriana’s moeder Poriana (v.Juventus) bracht onder andere een ZZ-Zwaar- en een ZZLicht-paard van Jazz, en van Vivaldi een ZZ-Licht en Z2-dressuurpaard, alsmede een Z2-paard van
Apache. Overgrootmoeder Koriana (v.Rubinstein I) is de moeder van Inter-I-paard Rhapsody
(v.Lancet), de Lichte Tour-paarden Uno (v.Jazz) en Zidana (v.Krack C) en nog vijf Zdressuurpaarden. Ook de vierde moeder Diana (v.Doruto) heeft op haar beurt vijf Z- tot ZZdressuurpaarden gebracht.
Onderzoekrapport:
Mowgli V.O.D. is een eerlijke en sensibele hengst met een goede instelling en veel looplust. De
hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim voldoende
tot goed van ruimte, maar zou nog meer tot schreiden moeten komen. De draf heeft een goede
houding, is goed van ruimte, het voorbeen wordt hierin expressief gebruikt, de afloop zou van
voren gezien nog wat correcter moeten zijn. In de draf treedt het achterbeen ruim voldoende
onder. De galop is krachtig en goed van ruimte, het voorbeen heeft een goede techniek, het
achterbeen heeft afdruk en komt ruim voldoende tot dragen. Mowgli V.O.D. beweegt met een
goede houding, een goede balans en een goede souplesse. Als dressuurpaard heeft Mowgli V.O.D.
veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Mowgli V.O.D. kan maat, formaat, uitstraling en front toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (oktober 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

BLUE HORS MONTE CARLO TC

528003201708727

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 26, cat.nr. HK’20: 362
24-03-2017, 1,70 M, BRUIN
V. DREAM BOY V. VIVALDI PREF
M. GINA BALLERINA DP STB STER, VOORLOPIG KEUR
V. UNITED M. REDENSIE RP STB PREF, PREST
MV. JAZZ PREF -- VINCENT
FOK./GER.: T.J.M. COOMANS, BINNENPAD 257, 3263 AP OUD-BEIJERLAND
GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
N.F. WITTE, OLIEEINDSESTRAAT 8, 5481 XN SCHIJNDEL
BLUE HORS APS, TORSKINDVEJ 70, 7183 RANDBOL
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Afstamming:
Dream Boy, de vader van Blue Hors Monte Carlo TC, is al een aantal jaren zeer succesvol op het
hoogste niveau in de dressuursport onder Hans Peter Minderhoud. Zo maakten ze deel uit van het
zilveren Nederlandse team tijdens het EK in Rotterdam in 2019 en was het duo in dat jaar tiende
tijdens de Wereldbekerfinale in Göteborg.
De stermerrie Gina Ballerina is de moeder van Blue Hors Monte Carlo TC. Haar vader is de Grand
Prix-hengst United (v.Krack C) en ze is de halfzus van het Grand Prix-paard Annette Ballerina
(v.Scandic) van de Britse Claire Gallimore. Ook bracht hun moeder Redensie preferent prestatie
(v.Jazz) een Prix St.Georges-paard van San Amour en een Z-paard van United. Het Grand Prixpaard Esperanza (v. Desperados) van Jasmien de Koeyer is een kleindochter van Redensie, net als
het Lichte Tour-paard Hensie Ballerina (v.Blue Hors Zack). Overgrootmoeder Densie (v.Vincent)
kennen we als de moeder van het Grand Prix-paard Bolero (v.Johnson) van Morgan Barbançon
Mestre, en ze bracht een Z-paard van Jazz. Daarnaast kan ze bekende paarden als Annelin
(v.Painted Black, Lichte Tour), KWPN-hengst Son de Niro (v.De Niro) en de Zware Tour-paarden
Zoraida (v.Painted Black) en Glendale (v.Ampére) en diverse Z- en ZZ-paarden tot haar nafok
rekenen. Het Grand Prix-paard BMC Murdock (v.Balzflug) van Lorraine van den Brink komt eveneens
uit deze moederlijn.
Onderzoekrapport:
Blue Hors Monte Carlo TC is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling. De
hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is zeer goed
taktmatig, actief, schrijdend, zeer goed van ruimte met een goede souplesse. De draf is heeft
zeer veel kracht en afdruk, is goed van ruimte met een goede voorbeentechniek, het achterbeen
komt daarbij goed tot dragen. De galop is bergop met een zeer goede kracht, afdruk en ruimte en
daarbij een goede balans. Blue Hors Monte Carlo TC beweegt met een goede houding, veel balans
en zeer veel souplesse. Als dressuurpaard heeft Blue Hors Monte Carlo TC 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:
Blue Hors Monte Carlo TC kan de stap en galop verbeteren en kracht, afdruk en instelling
toevoegen aan de dressuurfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (oktober 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

MAMORKUS

528003201709361

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 30, cat.nr. HK’20: 384
24-07-2017, 1,68 M, DONKERBRUIN
V. FERDINAND V. VIVALDI PREF
M. RITA MORKA RP STB ELITE, PREF, PREST, D-OC
V. JAZZ PREF M. IDAMORKA RP STB KEUR, PREF, PREST
MV. ZUIDHORN -- VINDICATOR
FOKKER: L. HAGENS-GROOSMAN, ZUIDZANDE
GER.: M.S. KEENAN, P.O. NOX 671, RANCHO SANTA FE, UNITED STATES /
JIM KEENAN, 6818 VIA DEL CHARRO, RANCHO SANTA FE, UNITED STATES
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Afstamming:
Mamorkus is de eerste goedgekeurde zoon van KWPN-hengst Ferdinand, die op zijn beurt een zoon
is van de invloedrijke hengst Vivaldi. Ferdinand, die met Mirelle van Kemenade-Witlox in de Lichte
Tour was geklasseerd, werd vorig jaar naar het buitenland verkocht.
Rita Morka elite preferent prestatie (v.Jazz), de moeder van Mamorkus, kennen we als de moeder
van de eveneens bij het KWPN goedgekeurde hengst Citango (v.Contango), die Inter-I is
geklasseerd. Ook het internationale Grand Prix-paard Wamorkus (v.Contango) van Alizee Froment,
Camorkus (v.Contango, Zware Tour) en Famorka (v.Romanov Blue Hors, Inter-I) behoren tot de
nakomelingen van Rita Morka.
Haar moeder Idamorka keur preferent prestatie (v.Zuidhorn) heeft eveneens een aantal goede
sportpaarden gebracht, waaronder het Zware Tour-paard Azzaro (v.Jazz), het Lichte Tour-paard
Cidamorka (v.Jazz) en nog drie Z- tot ZZ-paarden van Jazz.
Onderzoekrapport:
Mamorkus is een evenwichtige, op zijn ruiter geconcentreerde hengst met een zeer goede
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken. De stap is
actief, zuiver en goed van ruimte en souplesse. De draf is goed van ruimte met een achterbeen
dat goed te bewerken is, hij heeft een goed schakelvermogen en zweefmoment. De galop heeft
een krachtige afdruk, is goed van ruimte en heeft ruim voldoende gedragenheid. Mamorkus
beweegt met een goede beentechniek en een goede houding en balans. Als dressuurpaard heeft
Mamorkus zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Mamorkus kan het formaat verbeteren en schakelvermogen en instelling toevoegen aan de
dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (oktober 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

MORE LEGENDS 528003201707440
21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 33, cat.nr. HK’20: 397
04-04-2017, 1,69 M, ZWART
V. FOUR LEGENDS KS V. WYNTON KEUR
M. GLITZY LADY DP STB ELITE, SPORT-(DRES), IBOP-(DRES), PROK
V. FÜRSTENBALL M. IDUNA RP STB STER, PREF
MV. ESTEBAN -- HEIDELBERG PREF
FOK./GER.: G. RÖST-DE GROOT, HAARWEG 5, 3776 MS STROE
L.J. RÖST, HAARWEG 5, 3776 MS STROE
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Afstamming:
More Legends is de eerste goedgekeurde zoon van Lichte Tour-hengst Four Legends KS, een zoon
van de Grand Prix-hengst Wynton (v.Jazz). De naar Canada geëxporteerde keurhengst Wynton was
met Madeleine Witte-Vrees jaren succesvol op het hoogste niveau.
De moeder van More Legends is de elite sport-dr IBOP-dr-merrie Glitzy Lady (v.Fürstenball), die
geklasseerd is in het ZZ-Licht. Daarnaast haalde ze een zeer hoge IBOP-score van 85,5 punten,
waaronder een 9 voor de stap. Haar moeder Iduna ster preferent is een dochter van Esteban
(v.Wolfgang), en zij bracht onder andere de in Zweden goedgekeurde Bellagio (v.United). Daarnaast
is ze de grootmoeder van het Lichte Tour-paard Wynand (v.San Remo) en een Z-paard van Voice.
Uit de moederlijn komt eveneens een ZZ-Zwaar-paard van Michelangelo.
Onderzoekrapport:
More Legends is een elegante, en sympathieke hengst met een goede instelling. De hengst laat
zich goed bewerken. De stap is zeer taktmatig, zeer goed schreidend, goed tot zeer goed van
ruimte en heeft zeer veel souplesse. De draf is zeer lichtvoetig, en goed van ruimte, het voorbeen
heeft een goede techniek en het achterbeen is actief en treedt goed onder. De galop is lichtvoetig,
met een goede ruimte en een goede houding. More Legends beweegt met zeer veel
lichtvoetigheid, houding, balans en souplesse. Als dressuurpaard heeft More Legends veel aanleg
en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
More Legends kan het dressuurmodel, de uitstraling en de stap verbeteren en lichtvoetigheid,
balans en souplesse toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (oktober 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

MISTER MASERATI 528003201704027
21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 36, cat.nr. HK’20: 452
27-04-2017, 1,66 M, VOS
V. GLOCK'S TOTO JR. V. TOTILAS ERK
M. FILLE DE REINE B DP STB ELITE, SPORT-(DRES), IBOP-(DRES), PROK
V. JAZZ PREF M. REINE B RP STB STER PREF, PREST, SPORT-(DRES)
MV. RUBINSTEIN I -- VINCENT
FOKKER: COMB. BLEEKER, NIJVERDAL
GER.: DIEDERIK VAN SILFHOUT, DRIEENHUIZERWEG 2, 6741 PB LUNTEREN
ROZALIA PRINSEN, HOEVELAKENSEWEG 220, 3784 WL TERSCHUUR
VAN DUREN SPORTHORSES, DE OVERWEG 8, 5443 NZ HAPS
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Afstamming:
Totilas-zoon Glock’s Toto Jr. heeft reeds drie KWPN-goedgekeurde zonen, Mister Maserati zet de
teller op vier. Glock’s Toto Jr. debuteerde dit jaar in de Zware Tour door Nederlands Kampioen te
worden onder Edward Gal en ontving direct scores van rond de 80%.
Mister Maserati’s moeder Fille de Reine B elite sport-dr IBOP-dr is geklasseerd in het Z2-dressuur en
liep naar een goede IBOP-score van 80,5 punten. Zij is een dochter van topvererver Jazz uit de
Zware Tour-merrie Reine B ster preferent prestatie (v.Rubinstein I), die werd uitgebracht door Lotje
Schoots. De volle zus van Fille de Reine B, Charismata, is geklasseerd in het ZZ-Licht en hun
halbroer Brennus B (v.Diamond Hit) is in Groot-Brittannië uitgebracht in de Prix St.Georges.
De moeder van Reine B, Dola elite preferent prestatie sport-dr is een dochter van Vincent. Zij bracht
onder andere de Inter-I-paarden Inca (v.Saros xx), Tsarina B (v.Jazz) en Urchin B (v.Jazz), en een
ZZ-Zwaar en Z-dressuurpaard van respectievelijk Rubinstein I en Sit This One Out xx. Daarnaast is
ze grootmoeder van onder andere Lichte Tour-paarden Zeno B (v.Don Schufro) en Darius B (v.Jazz)
en diverse Z- tot ZZ-Zwaar-paarden.
Onderzoekrapport:
Mister Maserati is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede tot zeer goede instelling. De
hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken. De stap is zeer
goed taktmatig, actief, krachtig en zeer 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 met een goede ruimte. Mister Maserati beweegt met veel
houding, een goede balans en zeer veel souplesse. De hengst heeft veel schakelvermogen en
toont veel aanleg om te sluiten. Als dressuurpaard heeft Mister Maserati 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:
Mister Maseratie kan de stap verbeteren en schakelvermogen, aanleg tot sluiten, werkwilligheid en
bewerkbaarheid toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Merries dienen bij voorkeur langgelijnd te zijn.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (oktober 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

MADDOX MART 528003201706844
21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 37, cat.nr. HK’20: 479
08-05-2017, 1,68 M, ZWARTBRUIN
V. HENNESSY V. DE NIRO ERK
M. FANIRMA DP STB ELITE, IBOP-(DRES), PROK
V. BORDEAUX KEUR M. VANIRMA DP STB STER
MV. FERRO PREF -- DARWIN
FOKKER: C.W. VAN BAALEN, GELLICUM
GER.: GESTÜT SCHAFHOF, SCHWALBACHER STRASSE 1, 61476 KRONBERG/ TS.
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Afstamming:
Maddox Mart is de eerste goedgekeurde zoon van de in de Inter-I geklaseerde Hennessy. Deze
laatste is een zoon van stempelhengst De Niro, die zelf Grand Prix geklasseerd was en vader is van
een groot aantal Grand Prix-paarden, zoals Desperados en KWPN-hengst Voice.
De elite IBOP-merrie Fanirma is een dochter van keurhengst Bordeaux, die internationaal in de
Grand Prix uitkwam met Isabel Freese. Haar stermoeder Vanirma heeft de preferente topvererver
Ferro als vader, die zelf op Grand Prix-niveau liep en teamzilver won tijdens de Olympische Spelen
in Sydney met Coby van Baalen. Haar volle broer is de KWPN-hengst Paddox, die in de Lichte Tour
is geklasseerd, en hun moeder Janirma (v.Darwin) bracht daarnaast een Z-dressuurpaard van
Undigo. Ook is ze de grootmoeder van de KWPN-hengst Aqiedo (v.Undigo), die met Adelinde
Cornelissen internationaal op het hoogste niveau uitkomt en van diverse Z-dressuurpaarden.
Onderzoekrapport:
Maddox Mart is een eerlijke, betrouwbare, sympathieke hengst. Hij beschikt over een goede
instelling en laat zich goed bewerken. De stap is zuiver, actief, goed van ruimte en schreidend. De
draf is actief, heeft een goede ruimte en een goede voorbeentechniek. De hengst laat bij
momenten zien aanleg te hebben om te sluiten. De galop is zeer krachtig, bergop, gedragen en
goed van ruimte. Maddox Mart beweegt met ruim voldoende souplesse, een mooi silhouet en
goede balans. Als dressuurpaard heeft Maddox Mart veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed
gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Maddox Mart kan de galop, afdruk en aanleg tot sluiten verbeteren in de dressuurpaardenfokkerij.
Merries dienen bij voorkeur niet neerwaarts gebouwd te zijn.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (oktober 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

MISTER DIAMOND 528003201710385
21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 39, cat.nr. HK’20: 533
26-04-2017, 1,70 M, DONKERBRUIN
V. SIR DONNERHALL V. SANDRO HIT
M. FIRST FINA RP
V. FIRST FINAL M. LAOMIE
MV. LAOMEDON -- DELPHI
FOK./GER.: A. DE PAUW, KOUTER 18, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER
GER.: STAL VAN DE SANDE, DAZINGSTRAAT 1, 5298 LP LIEMPDE
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8

souplesse

8

houding &
balans

8

rijdbaarheid
en instelling

aanleg als
dressuurpaard

8

8

totaal

80

Afstamming:
De zeer sterk verervende Sandro Hit-zoon Sir Donnerhall is de vader van Mister Diamond. Diverse
van zijn nakomelingen bereikten reeds de Grand Prix.
First Fina is de moeder van Mister Diamond. Zij is in België geklasseerd in het ZZ-Zwaar en is een
dochter van Fürst Heinrich-zoon First Final.
First Fina is de moeder van het Prix St.Georges-paard Amicella (v.Ampère) en zij bracht op haar
beurt Vitalis-zoon Valverde, die voor verschillende Duitse stamboeken werd goedgekeurd en
kampioen was van Westfalen. Onder Eva Möller was hij in 2019 vierde tijdens het WK Jonge
Dressuurpaarden. First Fina’s moeder Laomie heeft in combinatie met Ehrentusch het Grand Prixpaard Enrico gebracht en daarnaast Z-dressuurpaarden van Real Diamond en Rock Forever.
Laomie’s halfboer is het Grand Prix-paard Artemis (v.Florestan), gereden door de Brit Richard
Davidson en ook bracht hun moeder Delphine (v.Delphi) nog het Inter II-paard Petit Plaisir 3
(v.Pellegrinus).
Onderzoekrapport:
Mister Diamond is een eerlijke, betrouwbare, iets flegmatieke hengst met een goede instelling. De
stap is zuiver, actief en van terzijde gezien zeer goed van ruimte. Van voren gezien is de stap wat
nauw. De draf is lichtvoetig, goed van ruimte en heeft een mooie houding. De galop is krachtig,
heeft veel houding, en is goed van ruimte. Het voorbeen heeft een goede techniek, het
achterbeen zou nog met meer buiging gebruikt mogen worden. Mister Diamond beweegt met veel
lichtvoetigheid en een goede houding en balans. Als dressuurpaard heeft Mister Diamond veel
aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Mister Diamond kan een bijdrage leveren aan de bloedspreiding, kan de uitstraling verbeteren en
lichtvoetigheid toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (oktober 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

MY BLUE HORS SANTIANO

208333DW1702762

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 48
208333DW1702762, 1.71 M, 05-05-2017
V. SEZUAN V. BLUE HORS ZACK ERK
M. ROMANIK RP
V. ROMANOV BLUE HORS M. DUNJA
MV. DON SCHUFRO ERK -- LUXEMBURG
FOKKER: STRAIGHT HORSE APS, ALLEROED
GER.: BLUE HORS APS, TORSKINDVEJ 70, 7183 RANDBOL
stap
x2

draf
x2

8

8,5

galop
x2

9,5

souplesse

8,5

houding &
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9

rijdbaarheid
en instelling
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9

9

totaal

87,5

Afstamming:
De vader van My Blue Hors Santiano is Sezuan, de zoon van de kampioen van de KWPN Stallion
Show Blue Hors Zack. Blue Hors Zack is al enige jaren zeer succesvol op het hoogste niveau onder
de Deen Daniel Bachmann Andersen, zo was het duo tiende tijdens de WEG in 2018 in Tryon en
vierde tijdens de Wereldbekerfinale een jaar later in Göteborg. Tijdens het EK in Rotterdam werden
ze vijfde.
Sezuan is dit jaar uitgeroepen tot Hengst van het Jaar in Denemarken, nadat hij drie keer
Wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden werd.
Romanik, de moeder van My Blue Hors Santiano, is een dochter van Blue Hors Romanov
(v.Rohdiamant), die jarenlang onder Hans Peter Minderhoud succes boekte in de Grand Prix. Zo
wonnen ze teamzilver op het EK in Herning. Romanik is de moeder van de KWPN-erkende Glock’s
Zonik (v.Blue Hors Zack), die met Edward Gal onder andere vierde werd tijdens het EK in Rotterdam
en daar teamzilver won. Daarnaast bracht ze zijn volle broer, het Grand Prix-paard Zackonic van de
Amerikaan Christopher Hickey. Romanik’s moeder Dunja stamt af van Grand Prix-hengst en
topvererver Don Schufro (v.Donnerhall).
Onderzoekrapport:
My Blue Hors Santiano is een evenwichtige, betrouwbare en sympathieke hengst met een goede
instelling. De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken. De
stap is zuiver, actief en ruim voldoende van ruimte. De draf heeft veel cadans, is goed van
ruimte, heeft een goede balans en zeer veel schakelvermogen. Het achterbeen zou een fractie
meer buiging mogen hebben. De galop is bergop met een goede ruimte, zeer veel afdruk en toont
zeer veel aanleg tot sluiten. My Blue Hors Santiano beweegt met een zeer goede houding, zeer
veel balans en veel tot zeer veel souplesse. Als dressuurpaard heeft My Blue Hors Santiano 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:
My Blue Hors Santiano kan een bijdrage leveren aan de bloedspreiding, daarnaast kan hij het
dressuurmodel en de galop verbeteren. Hij kan bewegingstechniek en de aanleg tot sluiten
toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (oktober 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

MCLAREN

DE433330318417

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 49
11-04-2017, 1.69 M, BRUIN
V. MORRICONE V. MILLENNIUM
M. SAMATHA DP
V. SIR DONNERHALL M. GAMITA DP
MV. AKZENT II -- WELTMEISTER
FOKKER: U. TOENJES, GANDERKESEE
GER.: REESINK HORSES, MOLENWEG 12, 7151 HA EIBERGEN
stap
x2

8,5

draf
x2

galop
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8

8
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9

8,5

totaal

83,5

Afstamming:
McLaren is een zoon van Morricone, de kampioen van de Oldenburger hengstenkeuring die zelf weer
afstamt van de populaire Millennium, die onder Simone Pearce op Inter-I-niveau wordt uitgebracht.
De moeder van McLaren is Samatha, die Sir Donnerhall (v.Sandro Hit) als vader heeft. Van Sir
Donnerhall zijn diverse nakomelingen actief op het hoogste niveau.
Samatha bracht van Faustinus reeds het internationale Young Riders-paard Fiolina 2 van Nadine
Krause en het in Amerika actieve Prix St.Georges-paard Tokayer (v.Tokio) van Amy Swerdlin.
Samatha’s moeder Gamita (v.Akzent II) bracht twee in Duitsland actieve Lichte Tour-paarden:
Souveraens Parade (v.Sandro Hit) van Sandra Kötter en Sympathico 27 (v.Sunny Boy) van Linda
Illmer, alsmede een 1.35m-springpaard van Quattro B. Ze is ook grootmoeder van de internationale
1.45m-springpaarden Albfuehren’s Coala Queen (v.Albfuhren’s Caladetto) en Siec Colour Me White
(v.Contagio). In de moederlijn vinden we verder het bloed van de hengsten Weltmeister, Furioso II
en Chronos.
Onderzoekrapport:
McLaren is een sympathieke en elegante hengst, die goed op zijn ruiter geconcentreerd is met
een zeer goede instelling. De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed
bewerken. De stap is zeer actief, zuiver en goed van ruimte en souplesse. De draf is lichtvoetig,
met een goede ruimte en souplesse. De galop heeft een goede ruimte, balans en souplesse.
McLaren beweegt met een zeer expressief voorbeen en zeer veel schoudervrijheid. Het achterbeen
zou nog meer buiging in de gewrichten en kracht mogen hebben. De hengst heeft een goede
houding en zeer goede balans. Als dressuurpaard heeft McLaren veel aanleg en geeft zijn ruiter
een zeer goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
McLaren kan een bijdrage leveren aan de bloedspreiding en kan daarnaast elegantie, lichtvoetigheid
en instelling toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (oktober 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

