MACHO

528003201702850

21 dagen verrichtingsonderzoek/tuigpaardhengsten –najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 64, cat.nr. HK’20: 684
10-05-2017, 1.70M, VOS
V. INDIANA V. COLONIST
M. EMONE TP STB STER
V. UNIEKO KEUR M. SIMONE TP STB STER, PREF
MV. INDURAIN -- FABRICIUS PREF
FOKKER: J. ARENDS, GARMERWOLDE
GER.: W. DUFFY, 236 FOSTER RD, 01431 ASHBY, AMERIKA
Front

lichaamshouding

9,5

9

zweefmoment

9,5

actie vh
voorbeen

9

gebruik van
looplust
het achterbeen

9,5

9,5

bewerkbaarheid/instelling

algeheel beeld
als tuigpaard

9,5

9,5

Afstamming:
De Indiana-zoon Macho werd als driejarige, net als zijn vader, kampioen van de
KWPN Stallion Show. Ook als veulen was Macho al nationaal kampioen. Macho
komt uit de eerste jaargang van Indiana (v.Colonist), en is ook zijn eerste
goedgekeurde zoon.
De stermerrie Emone is een dochter van de keurhengst Unieko en vervolgens
vinden we de ster preferente Simone (v.Indurain) in de moederlijn. Zij is de
grootmoeder van de internationale drie- en tweesterrenmenpaarden Foppe
(v.Zepplin) en Ingmar VB (v.Cizandro). De moederlijn vervolgt met stermerries
van Fabricius en Unitas.
Onderzoekrapport:
Macho is een eerlijke, zeer betrouwbare, zeer tuigtypische hengst die over zeer
veel natuurlijke aanleg beschikt. De hengst heeft zeer veel bereidheid tot
werken, laat zich zeer goed rijden en toonde een zeer constante verrichting. De
stap is actief, correct en krachtig en goed van ruimte. Voor de showwagen heeft
de hengst een zeer aansprekend front, zet hij de hals er zeer goed op en heeft
hij een zeer goede lichaamshouding en zeer veel lichaamsgebruik. Macho heeft
zeer veel knie-actie en schoudervrijheid. Het achterbeen wordt zeer goed
gebogen en zeer krachtig ondergebracht. De draf heeft zeer veel zweefmoment.
Macho heeft zeer veel looplust. De hengst heeft als tuigpaard zeer veel aanleg en
geeft zijn rijder een zeer goed gevoel. De hengst heeft zich gedurende het hele
onderzoek als een ‘happy athlete’ getoond.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Macho kan zowel het type als de bewerkbaarheid en de instelling, de maat en
specifiek ook de tuigtypische manier van optreden in beweging verbeteren. De
hengst lijkt breed inzetbaar. Fokkers dienen rekening te houden met de vrij hoge
verwantschap van de hengst.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar
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

MAXIMIANO I&S

528003201709870

21 dagen verrichtingsonderzoek/tuigpaardhengsten –najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 60, cat.nr. HK’20: 652
20-04-2017, 1.62M, VOS
V. BAARZENS JAGERSZOON V. DU MAT SOU HUNTER
M. BELINDIA TP STB STER
V. PLAIN'S LIBERATOR M. URANKA TP STB STER, PREF
MV. MANNO PREF -- BALMORAL
FOK./GER.: S. ROZENDAAL, VANENBURGERALLEE 4A, 3882 RH PUTTEN
Front

lichaamshouding

8

7,5

zweefmoment

8

actie vh
voorbeen

8,5

gebruik van
looplust
het achterbeen

8

8

bewerkbaarheid/ algeheel beeld
instelling
als tuigpaard

8

Afstamming:
Maximiano I&S is een zoon van de Hackney-hengst Baarzens Jagerszoon, die zelf
weer afstamt van de in Afrika goedgekeurde Du Mat Sou Hunter, die succesvol
was in de sport. Maximiano I&S komt uit een moeder van Plain’s Liberator. Deze
combinatie maakt hem zeer interessant in het kader van bloedspreiding binnen
de tuigpaardenfokkerij. Zijn moeder Belindia werd met goede punten ster
verklaard en zij is een dochter van de ster preferente Uranka (v.Manno), die de
grootmoeder is van de in Amerika voor de fokkerij gelicensede hengst Jaleet
(v.Atleet), die destijds de IBOP aldaar behaalde met 83,5 punten.
Vervolgens vinden we de merrie Linnia pref (v.Balmoral) in de moederlijn, de
moeder van het internationale 4*-vierspanpaard Boaz (v.Plain’s Liberator) en de
grootmoeder van diverse andere internationale menpaarden, alsmede het
concourspaard Conraad (v.Manno).
Onderzoekrapport:
Maximiano I&S is een eerlijke, betrouwbare, tuigtypische hengst die over veel
natuurlijke aanleg beschikt. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat
zich goed rijden maar is weleens afgeleid en gespannen. De stap is actief, licht
toontredend, ruim voldoende zuiver en voldoende krachtig maar zou wat ruimer
mogen zijn. Voor de showwagen heeft de hengst een aansprekend front, zet hij
de hals er goed op en heeft hij een ruim voldoende tot goede lichaamshouding
en ruim voldoende tot veel lichaamsgebruik. Maximiano I&S heeft veel tot zeer
veel knie-actie en schoudervrijheid. Het achterbeen wordt goed gebogen en goed
ondergebracht. De draf heeft veel zweefmoment. Maximiano I&S heeft veel
looplust. De hengst heeft als tuigpaard veel aanleg en geeft zijn rijder een goed
gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Maximiano kan de actie in beweging en de kwaliteit in het fundament verbeteren.
De toe te voeren merries dienen over een rijke voorhand, maat en formaat te
beschikken. Gezien de zeer lage verwantschap van de hengst kan hij een bijdrage
leveren aan de bloedspreiding.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar
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

8

MAGNIFIEK

528003201701674

21 dagen verrichtingsonderzoek/tuigpaardhengsten –najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 62, cat.nr. HK’20: 676
29-03-2017, 1.65M, SCHIMMEL ZWART GEB.
V. IDOL V. MANNO PREF
M. HELISE TP STB KEUR, IBOP-(TUIG)
V. ATLEET KEUR M. ALISE TP STB STER
MV. SANDER -- CAMBRIDGE COLE PREF
FOKKER: H. KRUIDHOF, ROUVEEN
GER.: L. HUCKRIEDE, USSELERVEENWEG 62, 7546 PJ ENSCHEDE
Front

lichaamshouding

8,5

8,5

zweefmoment

8,5

actie vh
voorbeen

9

gebruik van
looplust
het achterbeen

7,5

8,5

bewerkbaarheid/instelling

algeheel beeld
als tuigpaard

8

8,5

Afstamming:
Magnifiek komt uit de eerste jaargang van Manno-zoon Idol en is daarmee ook
zijn eerste goedgekeurde zoon. Idol wordt met succes in de sport uitgebracht en
was onder andere tweede tijdens het kampioenschap vijfjarige tuigpaarden.
De moeder van Magnifiek, de NMK-merrie Helise keur IBOP-tuig, stamt af van de
keurhengst en Tuigpaard van het Jaar 2017 Atleet, die al veel concourspaarden
en keuringskampioenen heeft gebracht. Vervolgens zien we de stermerrie Alise in
de moederlijn, een dochter van Sander (v.Fabricius) die 135 winstpunten heeft
en in Danser een goedgekeurde zoon heeft voor de Gelderse fokrichting. Alise is
een halfzus van het concourspaard Riant (v.Harald), die 247 winstpunten
behaalde. Overgrootmoeder Ilse v.Cambridge Cole haalde destijds hoge punten
tijdens haar stamboekopname en slaagde voor de IBOP.
Onderzoekrapport:
Magnifiek is een eerlijke, betrouwbare, zeer tuigtypische hengst die over veel
natuurlijke aanleg beschikt. De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken,
laat zich goed rijden en is gedreven. De stap is actief, correct en krachtig en
goed van ruimte. Voor de showwagen heeft de hengst een zeer aansprekend
front, zet hij de hals er goed tot zeer goed op en heeft hij een goede tot zeer
goede lichaamshouding en veel lichaamsgebruik. Magnifiek heeft zeer veel knieactie en schoudervrijheid. Het achterbeen wordt ruim voldoende tot goed
gebogen, maar zou krachtiger en verder ondergebracht moeten worden. De draf
heeft veel tot zeer veel zweefmoment. Magnifiek heeft veel tot zeer veel looplust.
De hengst heeft als tuigpaard veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn rijder een
goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Magnifiek kan het front, de inzet en het voorbeengebruik alsmede de paslengte
verbeteren. De toe te voeren merries dienen over kwaliteit en een sterk
achterbeengebruik te beschikken. Fokkers dienen rekening te houden met de vrij
hoge verwantschap van de hengst.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar
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

