Rapporten ingeschreven springhengsten voorjaar 2017
JANEIRO 528003201406587
70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 2, cat.nr. HK’17: 011
18-04-2014, 1.65 M, VOS
V. AREZZO VDL KEUR V. CHIN CHIN
M. FIANTA SP STB ELITE, IBOP-(SPR), SPORT-(SPR)
V. ARIZONA M. NIANTA P RP STB KEUR, PREF, PREST
MV. HEMMINGWAY -- SIT THIS ONE OUT XX
FOKKER: F.J.G. VAN BOXTEL, MAATSEHEISTRAAT 4, 5408 PA VOLKEL
GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN 'T WAAL
STAL HENDRIX, RIJKSWEG 45, 5995 NT KESSEL
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Afstamming:
Janeiro is de derde bij het KWPN goedgekeurde zoon van de dit jaar keur verklaarde hengst
Arezzo VDL, een zoon van de olympische hengst Chin Chin. Arezzo VDL heeft zelf onder zowel
Jessica Kürten als Jur Vrieling veel gewonnen op het hoogste niveau in de sport en wist al
meerdere veulens en merries voor de finale van de KWPN Kampioenschappen te leveren.
De moeder van Janeiro, Fianta, behaalde de IBOP met een 8,5 voor vermogen en een 8 voor
instelling verdiende reeds op jonge leeftijd het sportpredicaat en wordt momenteel op 1.35mniveau uitgebracht. Haar vader Arizona overleed jong, maar werd nog internationaal
uitgebracht door Vincent Voorn en kreeg al zijn zoon Fanlac goedgekeurd bij het KWPN.
Grootmoeder Nianta P (v.Hemmingway) is de volle zus van Mianta, die met de Amerikaan
Callan Solem op Grand Prix-niveau sprong en Niantha P bracht van Ovidius en Lupicor zelf
twee internationale springpaarden. Uit deze lijn komen verder bekende internationale
springpaarden als Agridirect’s Happy Z (v.High Valley Z) van Emile Tacken, Diamanta
(v.Diamant de Semilly) van Olivier Perreau, Estoril (v.Calvaro Z) van Rodrigo Silva Morgado
en Nanta (v.Caridor) van Jonella Ligresti.
Onderzoekrapport:
Janiero is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel
bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim voldoende van ruimte en
souplesse. De draf is voldoende van ruimte en souplesse. De galop is lichtvoetig en goed
van ruimte en souplesse. In beweging heeft de hengst een ruim voldoende houding en een
goede balans. De hengst springt met goede tot zeer goede reflexen, een goede
beentechniek en veel lichaamsgebruik waarbij de sprong achter goed wordt afgemaakt.
Janiero lijkt zeer voorzichtig en toont veel atletisch vermogen. Als springpaard heeft Janiero
veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Janiero kan reflexen, techniek en atletisch vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.
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JACADELLO DE421000194114
70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 4, cat.nr. HK’17: 069
10-03-2014, 1.67 M, SCHIMMEL
V. CASCADELLO V. CASALL
M. B-LA PALMA
V. LORDANOS M. UP TO DATE X
MV. COME ON -- ACOBAT II
FOKKER: H. THORMÄHLEN, KOLLMAR/LANGENHALS, 25377
GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN 'T WAAL
STAL HENDRIX, RIJKSWEG 45, 5995 NT KESSEL
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Afstamming:
De vader van Jacadello is Cascadello, die op internationaal niveau wordt uitgebracht door Dirk
Ahlmann. Zijn vader Casall - en in het verleden ook diens vader Caretino – kan volgens de
WBFSH-rankings tot de allerbeste springpaardenverervers ter wereld worden gerekend met
vele kinderen op het hoogste niveau in de sport. Casall is nog altijd zeer succesvol onder RolfGöran Bengtsson, met als hoogtepunten in hun carrière deelname aan de Olympische Spelen
in Londen in 2012 en de vierde individuele plaats tijdens de WEG in Caen in 2014. Jacadello’s
grootvader van moederskant is Lordanos, de Landos-zoon die onder Janne, Gerd en Hendrik
Sosath jarenlang succesvol was tot op 1.50m-niveau, waarvan diverse nakomelingen zeer
succesvol zijn op de internationale concoursvelden. Jacadello’s overgrootvader aan
moederskant is de bekende Come On, die met onder andere Ludger Beerbaum en prinses
Haya van Jordanië op Grand Prix-niveau presteerde. Verder in de moederlijn vinden we de
volbloed Mytens xx.
Onderzoekrapport:
Jacadello is een eerlijke, betrouwbare en ongecompliceerde hengst met een goede instelling.
De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed rijden. De stap is
ruim voldoende van ruimte. De draf is ruim voldoende van ruimte. In beweging heeft de
hengst een ruim voldoende houding en een goede balans. De galop is krachtig, goed van
ruimte en heeft een goede balans waarbij de hengst makkelijk changeert. Jacadello springt
met veel afdruk en goed met het lichaam naar boven en heeft de kwaliteit om boven de
sprong naar voren te kunnen doorschakelen. De hengst springt met veel lichaamsgebruik en
een zeer goede techniek. Jacadello lijkt zeer voorzichtig en toont veel tot zeer veel
vermogen. Als springpaard heeft Jacadello 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:
Jacadello kan springkwaliteit, vermogen en rijdbaarheid toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.

JENKINS 528003201400418
70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 6, cat.nr. HK’17: 078
28-03-2014, 1.68 M, BRUIN
V. CHARISMA V. STAKKATO
M. AURANTE DD SP STB STER, PREF, EPTM-(SPR), PROK
V. CANTOS PREF M. GURANTE RP STB STER, PREF
MV. G.RAMIRO Z PREF -- G.PILATUS
FOKKER: C.G. VERNOOY, JEUDESTRAAT 81, 4011 GK ZOELEN
GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN ’T WAAL
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Afstamming:
Jenkins is de eerste goedgekeurde zoon van de internationaal door Julia Kayser en Marc
Houtzager uitgebrachte Charisma, die naar Amerika is verkocht om daar zijn sportcarrière
voort te zetten. Charisma verenigt het bloed van de bewezen topverervers Stakkato en Cassini
I in zijn pedigree.
De moeder van Jenkins, Aurante DD, bracht van Brainpower een dochter die met 83 punten
slaagde voor de IBOP en werd op haar eerste drie dochters preferent. Haar vader Cantos
verdiende het predicaat preferent en sprong zelf onder Julia Kayser internationaal. Zijn vader
Contender geldt als een absolute topvererver voor de springsport, die zeer veel invloed heeft
gehad door nakomelingen als Montender, die brons won op de Olympische Spelen van 2004
en goud tijdens het EK een jaar later, Checkmate (Meredith Michaels-Beerbaum), Collin (Toni
Hassmann), Con Air (Otto Becker) en Carlo (Nick Skelton). Jenkins’ grootmoeder – een
dochter van de eveneens legendarische Ramiro Z, bracht het internationale springpaard
Beaurante D.D. (v.Vincenzo). De internationale springpaarden Jurante (v.Concorde) en Wizard
(v.Burggraaf) alsmede de internationale eventingpaarden Tennessee (v.No Limit) en Wem
(v.Silverstone) hebben hun oorsprong in deze moederlijn.
Onderzoekrapport:
Jenkins is een eerlijke, betrouwbare en meewerkende hengst met een goede instelling. De
hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich heel goed bewerken. De stap is
goed van ruimte en souplesse. De draf is ruim voldoende van ruimte en souplesse. De galop
is ruim voldoende krachtig en goed van ruimte. In beweging heeft de hengst een goede
houding en balans. De hengst springt met goede reflexen, goed met de schoft naar boven
met ruim voldoende lichaamsgebruik waarbij de sprong achter wisselend wordt afgemaakt.
Jenkins lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft Jenkins veel aanleg
en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Jenkins kan het model verbeteren en springkwaliteit en rijdbaarheid toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.
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JOINT VENTURE 528003201408638
70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 8, cat.nr. HK’17: 093
19-03-2014, 1.68 M, ZWARTBRUIN
V. COSUN AANGW, PROK V. UP TO DATE
M. FOLA SP STB ELITE
V. QUINTERO M. BOLA SP STB ELITE, IBOP-(SPR)
MV. VAINQUEUR -- COROFINO
FOK./GER.: J. VAN KOOTEN BV, MASTWYKERDIJK 33, 3417 BR MONTFOORT
GER.: R. TEWIS, SCHOONLOERSTRAAT 8 A, 9534 TA WESTDORP
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Afstamming:
De vader van Joint Venture is de Up to Date-zoon Cosun, die als driejarige kampioen werd op
de KWPN Hengstenkeuring en later onder Piet Raijmakers uitkwam op internationaal 1.55mniveau voordat hij voor de sport aan de Rus Vladimir Tuganov werd verkocht.
In 2009 werd Joint Ventures grootmoeder Bola, inmiddels getooid met het elite en IBOPpredicaat, nationaal kampioene van de driejarige merries tijdens de KWPN
Kampioenschappen. Ze slaagde met 85 punten voor de IBOP. Haar dochter Fola, de moeder
van Joint Venture, werd eveneens uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring als driejarige.
Fola is een dochter van Quintero, die twee jaar op rij de finale haalde op het WK voor jonge
springpaarden en vervolgens onder Rolf-Göran Bengtsson jarenlang op het hoogste niveau
meedeed, met onder andere een vijfde plaats tijdens de Wereldbekerfinale in 2013 in
Göteborg op zijn cv. Overgrootmoeder K-Nola (v.Corofino) kennen we onder andere als de
moeder van KWPN-hengst Freedom (v.Advance). K-Nola bracht ook Anola (v.Quidam de
Revel), die met 86,5 punten slaagde voor de IBOP met een 10 voor vermogen en later 1.30m
sprong. Verder is zij de moeder van het 1.50m-paard Thor (v.Elmshorn), het 1.35m-paard
Westlife (v.Contendro I) en het internationale 1.45m-paard Zador (v.Querlybet Hero).
Onderzoekrapport:
Joint Venture is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst
heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is goed van ruimte en
souplesse. De draf is ruim voldoende tot goed van ruimte. De galop is ruim voldoende
krachtig en goed van ruimte en souplesse. In beweging heeft de hengst een goede houding
en ruim voldoende balans. De hengst springt met goede reflexen, een ruim voldoende tot
goede beentechniek maar zou op de sprong meer lichaamsgebruik en macht moeten
hebben. Joint Venture lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft Joint
Venture veel aanleg en geeft zijn ruiter een ruim voldoende gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Joint Venture kan het model verbeteren en reflexen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.
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JARDONNAY VDL 528003201401510
70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 17, cat.nr. HK’17: 185
26-04-2014, 1.69 M, DONKERBRUIN
V. KANNAN V. VOLTAIRE PREF
M. DUZELLA SP STB ELITE, IBOP-(SPR)
V. INDOCTRO PREF M. UZELLA RP STB KEUR, PREF
MV. LUX -- KASTELLO
FOKKER: J. VAN GESTEL, KL LOO 8, 5081 BG HILVARENBEEK
GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR
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Afstamming:
Jardonnay VDL – zelf kampioen van de KWPN Stallion Show - is gefokt uit de merrie Duzella,
die als driejarige nationaal kampioene was van de Nationale Merriekeuring en vervolgens een
uitmuntende IBOP liep van 85 punten. Zij is een dochter van de preferente Indoctro, die bijna
90 bij het KWPN geregistreerde Grand Prix-paarden leverde. Een volle broer van Duzella,
Bocelli, is geklasseerd op internationaal 1.45m-niveau onder de Brit Guy Goosen en haar volle
zus Ezella werd eveneens uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. Hun grootvader van
moederszijde, de hengst Lux die onder Jerry Smit deelnam aan de Olympische Spelen in 2000,
heeft vele opvallende sportpaarden gebracht. Denk aan Shakespeare, Tornesch, Utascha en
Sebastian. Overgrootmoeder Ozella is de moeder van de internationale 1.45m-springpaarden
Dubai (v.Cardento) en Tavarone (v.Navarone) en een 1.30m-springpaard van Baltic VDL.
Jardonnay’s vader Kannan prijkt al sinds 2010 in de top 10 – en vaak ook top 5 - van beste
springpaardenverervers ter wereld. Deze positie dankt hij aan nakomelingen als Molly Malone
V (Bertram Allen), Quorida de Treho (Romain Duguet), Rosana du Park, de recent bij het
KWPN erkende hengst Quabri de l’Isle en natuurlijk de gouden medaillewinnaar van de Spelen
van Londen, Nino des Buissonnets (Steve Guerdat).
Onderzoekrapport:
Jardonnay VDL is een eerlijke, betrouwbare en ongecompliceerde hengst met een goede tot
zeer goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed rijden.
De stap is ruim voldoende tot goed van ruimte. De draf is ruim voldoende van ruimte met
ruim voldoende souplesse. De galop is lichtvoetig en goed van ruimte waarbij de hengst
makkelijk changeert. In beweging heeft de hengst een ruim voldoende houding en een
goede balans. Jardonnay VDL springt lichtvoetig met goede tot zeer goede reflexen. De
hengst springt met een goede beentechniek, waarbij het voorbeen soms wat lang blijft, veel
lichaamsgebruik en maakt de sprong achter goed af. Jardonnay VDL lijkt voorzichtig en
toont veel tot zeer veel vermogen. Als springpaard heeft Jardonnay VDL 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:
Jardonnay VDL kan het model verbeteren en springkwaliteit en rijdbaarheid toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.

JAGGER 528003201406034
70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 23, cat.nr. HK’17: 256
14-03-2014, 1.70 M, SCHIMMEL ZWART GEB
V. UNTOUCHABLE V. HORS LA LOI II KEUR
M. UMINKA SP STB ELITE, D-OC
V. BURGGRAAF PREF M. AMINKA RP STB STER, PREF, PREST, SPORT-(SPR)
MV. LUCKY BOY XX PREF -- FARN PREF
FOKKER: STOETERIJ LANDETTA, DRIMMELENSEWEG 29, 4921 SE MADE
GER.: COMB. AALDERING SWELHEIM, BUSSELSESTEEG 2, 5472 PT LOOSBROEK
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Afstamming:
De Hors la Loi II-zoon Untouchable heeft een indrukwekkende carrière achter de rug onder
Daniël Deusser. De een jaar oudere volle broer van Jagger werd eveneens aangewezen voor
het verrichtingsonderzoek. Hun moeder Uminka komt uit een bekende succesvolle sportstam
en is een dochter van de preferente Burggraaf. Grootmoeder Aminka heeft haar sporen in de
fokkerij meer dan verdiend. Deze dochter van de preferente volbloed Lucky Boy xx is de
moeder van het Grand Prix-springpaard Gabinus (v.Akteur), het internationale 1.40m-paard
Wanne Haves (v.Karandasj) en 1.35m-paarden van Burggraaf en Calvados. Ze is de
overgrootmoeder van Zernike K (v.Sam R), die onder Brianne Goutal in het 1.60m is
geklasseerd. Jaggers overgrootmoeder Viola B (v.Farn) is de moeder van KWPN-hengst Topas
(v.Marco Polo), het Grand Prix-springpaard Ego (v.Indocator) van Walter Gabanthuler en een
aantal 1.30m-springpaarden. De rij met bovengemiddelde sportpaarden uit deze lijn is lang,
zo komen ook de Grand Prix-springpaarden Warrant (v.Amor) van Chris Kappler, Kamillus
(v.Zuidhorn), Kyminka (v.Edison) van Guancarlo Guastella, Limminka (v.Topas) en Oxford
(v.Topas) van Lauren Hester uit deze moederstam.
Onderzoekrapport:
Jagger is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel
bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim voldoende van ruimte.
De draf is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. In beweging heeft de hengst een goede
houding en ruim voldoende balans. De galop is krachtig met een goede ruimte. Jagger
springt goed met het lichaam naar boven met goede reflexen, een goed lichaamsgebruik en
een goede voorbeentechniek. Op de sprong wordt de heup wel naar boven gebracht maar
vouwt de hengst het achterbeen vaak nog teveel onder het lichaam. Jagger lijkt voorzichtig
en toont veel tot zeer veel vermogen. Als springpaard heeft Jagger 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:
Jagger kan het model verbeteren en reflexen en vermogen toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.
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JENSSEN VDL 056002W00306899
70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 14, cat.nr. HK’17: 163
05-04-2014, 1.68 M, BRUIN
V. HARLEY VDL KEUR V. HEARTBREAKER PREF
M. ZIRSINAA VD LEEUWERK Z
V. ZIROCCO BLUE VDL KEUR M. PERSINAA RP STB
MV. JUS DE POMME KEUR -- LUCKY BOY XX PREF
FOKKER: R. JOOSEN, BEVRIJDINGSTRAAT 88, 2960 SINT-LENAARTS
GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR
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Afstamming:
In de pedigree van Jenssen VDL vinden we vier predicaathengsten op rij: Harley VDL keur,
Zirocco Blue VDL keur, Jus de Pomme keur en Lucky Boy xx preferent. Eerder al verdiende ook
Everto, eveneens een zoon van de internationaal onder Jessica Kürten succesvol gestartte
Harley VDL zijn goedkeuring bij het KWPN. We kennen Harley VDL ook als vader van onder
andere Earley, die als vijf- en zesjarige goud won op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken.
Jenssen VDL’s grootvader van moederzijde is Zirocco Blue VDL, die recent afscheid nam van
de sport na een uitermate succesvolle sportcarrière onder Jur Vrieling. Zo maakte dit duo deel
uit van het gouden Nederlandse team op het EK van 2015 en waren ze daar individueel vijfde.
Jenssen VDL komt uit de bekende Sinaa-stam en heeft een aantal zeer bekende familieleden.
Zo is zijn overgrootmoeder Dersinaa (v.Lucky Boy xx) de moeder van de KWPN erkende
hengst Modesto (v.Grandeur), die onder Jean Marc Nicolas Frankrijk op diverse Wereldbekeren landenwedstrijden vertegenwoordigde. Dersinaa is daarnaast ook grootmoeder van de
Emilion-zoon Emmerton, die onder Jur Vrieling tot op het hoogste niveau succesvol was. Haar
dochter Persinaa staat de boek als moeder van het internationale 1.40m-springpaard Zima AS
(v.Indoctro).
Onderzoekrapport:
Jenssen VDL is een eerlijke, betrouwbare en werklustige hengst met een goede tot zeer
goede instelling. De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed
bewerken en heeft een goede mond. De stap is ruim voldoende van ruimte. De draf is
voldoende van ruimte. In beweging heeft de hengst een goede houding en in draf een ruim
voldoende balans. De galop is krachtig, functioneel met een goede ruimte en goede balans.
Jenssen VDL laat zich zeer gecontroleerd naar de sprong rijden. De hengst springt goed met
het lichaam naar boven met zeer goede reflexen, een goed lichaamsgebruik en een
gelijkmatige beentechniek waarbij de sprong achter steeds goed wordt afgemaakt. Jenssen
VDL lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel atletisch vermogen. Als springpaard heeft
Jenssen VDL 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:
Jenssen VDL kan het model verbeteren en springkwaliteit, atletisch vermogen, rijdbaarheid en
instelling toevoegen aan de springpaardenfokkerij
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.

JUSTICE HL 528003201401169
70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 15, cat.nr. HK’17: 168
10-04-2014, 1.66 M, VOS
V. HARLEY VDL KEUR V. HEARTBREAKER PREF
M. NOBLESSE OBLIGE RP STB ELITE, PREF, PREST
V. EPILOT M. EDELVROUW RP STB KEUR, PREF
MV. NIMMERDOR PREF -- ERDBALL XX PREF
FOKKER: C.H. DOLSTRA, INDUSTRIESTRAAT 9, 8391 AG NOORDWOLDE
GER.: H.J. LUIJERINK, SCHULTENHOFWEG 16, 7651 NL TUBBERGEN FR
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
Eerder al verdiende ook Everto, eveneens een zoon van de internationaal onder Jessica Kürten
succesvol gestartte Harley VDL zijn goedkeuring bij het KWPN. We kennen Harley VDL ook als
vader van onder andere Earley, die als vijf- en zesjarige goud won op het WK Jonge
Springpaarden in Lanaken en diverse internationaal succesvolle sportpaarden. Harley VDL is
een zoon van de legendarisch fokkende preferente Heartbreaker. De moeder van Justice HL,
Epilot-dochter Noblesse Oblige, haalde zelf goede springcijfers tijdens haar IBOP en bracht van
Chin Chin elitedochter Coblesse TH die met 81,5 punten voor de aanlegtest slaagde en op
1.35m-niveau is geklasseerd en eveneens van Chin Chin een 1.30m-geklasseerde zoon.
Grootmoeder Edelvrouw (v.Nimmerdor) staat net als haar moeder Passe (v.Erdball xx) aan de
basis van een lange rij (inter)nationale springpaarden, zoals Valetto (v.Indoctro), Barones
(v.Nimmerdor), Fortuna (v.Nimmerdor), Socrates II (v.Calvados), Welldone (v.Calvados),
Wiveau M (v.Niveau) en Gancia de Muze (v.Malito de Rêve). De KWPN-hengsten Farfan M
(v.Cantos) en Lancelot (v.Voltaire) komen eveneens uit deze stam.
Onderzoekrapport:
Justice HL is een eerlijke en betrouwbare, ongecompliceerde hengst met een zeer goede
instelling. De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken
en heeft een goede mond. De stap is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. De draf is
ruim voldoende van ruimte en souplesse. De galop is lichtvoetig en goed van ruimte en
gedragenheid waarbij de hengst makkelijk changeert. In beweging heeft de hengst een ruim
voldoende tot goede houding en een zeer goede balans. Justice HL is patent aan de sprong
en heeft goede tot zeer goede reflexen. De hengst springt met een goede beentechniek
waarbij het voorbeen soms wat lang blijft, veel lichaamsgebruik en heeft de kwaliteit om
boven de sprong naar voren te kunnen doorschakelen. De sprong achter wordt zeer goed
afgemaakt. Justice HL lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel atletisch vermogen. Als
springpaard heeft Justice HL 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:
Justice HL kan lichtvoetigheid, springkwaliteit, rijdbaarheid en instelling toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.

JUKEBOX 528003201408639
70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 20, cat.nr. HK’17: 218
08-05-2014, 1.68 M, BRUIN
V. PADOCK DU PLESSIS V. KANNAN
M. BOLA SP STB ELITE, IBOP-(SPR)
V. VAINQUEUR M. K-NOLA RP STB STER, PREF, PREST, PROK
MV. COROFINO -- LAVALLO
FOK./GER.: J. VAN KOOTEN BV, MASTWYKERDIJK 33, 3417 BR MONTFOORT
R. TEWIS, SCHOONLOERSTRAAT 8 A, 9534 TA WESTDORP
stap
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Afstamming:
De opvallende Padock du Plessis, zoon van de topvererver Kannan, werd jaren uitgebracht in
de sport door Timothée Anciaume met hoge klasseringen tijdens diverse Grand Prix’.
De moeder van Jukebox, Bola, werd als driejarige nationaal kampioene tijdens de KWPN
Kampioenschappen en is inmiddels getooid met het elite en IBOP-predicaat. Ze slaagde met
maar liefst 85 punten voor de IBOP. Haar dochter Fola werd eveneens uitgenodigd voor de
Nationale Merriekeuring als driejarige. Overgrootmoeder K-Nola (v.Corofino) kennen we onder
andere als de moeder van KWPN-hengst Freedom (v.Advance). K-Nola bracht ook Anola
(v.Quidam de Revel), die met 86,5 punten slaagde voor de IBOP met een 10 voor vermogen
en later 1.30m sprong. K-Nola is eveneens de moeder van het 1.50m-paard Thor
(v.Elmshorn), het 1.35m-paard Westlife (v.Contendro I) en het internationale 1.45m-paard
Zador (v.Querlybet Hero).
Onderzoekrapport:
Jukebox is een eerlijke, betrouwbare en weklustige hengst met een goede tot zeer goede
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken maar
heeft nog wat moeite met de aanleuning. De stap is ruim voldoende van ruimte. De draf is
voldoende van ruimte. De galop is krachtig en goed van ruimte. In beweging heeft de
hengst een ruim voldoende houding en voldoende balans. Jukebox springt goed met het
lichaam naar boven met een iets wisselende voorbeentechniek en maakt de sprong achter
goed af. Op de sprong zou de hengst meer bascule mogen tonen. Jukebox lijkt voorzichtig
en toont veel tot zeer veel vermogen. Als springpaard heeft Jukebox 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:
Jukebox kan instelling en vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.

JE SUIS EQUUS TAME 25000114516652E
70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 21, cat.nr. HK’17: 220
03-04-2014, 1.65 M, BRUIN
V. QLASSIC BOIS MARGOT V. L'ARC DE TRIOMPHE
M. TAME TAME
V. QUAPRICE Z M. CALYPSO DU MONT
MV. LAUDANUM XX -- TIGRE ROUGE
FOKKER: S.N.C. BROHIER, HARAS DE TAMERVILLE 0, 50500 ST COME DU MONT
GER.: J.W. GREVE, WATERMOLENWEG 5, 7481 VL HAAKSBERGEN
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Afstamming:
De vader van Je Suis Equus Tame, Qlassic Bois Margot, was in 2014 individueel tweede tijdens
de World Equestrian Games in Caen onder Simon Delestre en wist afgelopen winter als
negende te eindigen tijdens de Wereldbekerfinale in Göteborg. In zijn vaderlijn vinden we
verderop de wereldberoemde volbloed Ladykiller xx, een graag geziene hengst in de pedigree
van sportpaarden.
Moeder Tame Tame is een dochter van Quaprice Z. Bij het KWPN werd Quaprice Z-zoon Baltic
VDL al goedgekeurd voor de dekdienst. Quaprice Z is een te vroeg gestorven zoon van
Quidam de Revel die internationaal sprong met Julien Epaillard en een grote belofte voor de
toekomst leek. De moeder van Quaprice Z is een dochter van Lord. De moederlijn van Je
Suis Equus Tame heeft een aantal Grand Prix-paarden gegeven, zoals Nausica (v.Flipper
d’Elle) van Markus Renzel, Panama Tame (v.Carthago) van Luigi Polesello, Parenthese Tame
(v.Helios de la Cour II) van Reynald Angot en de internationale springpaarden Tripoli Tame
(v.Montebello la Silla) en Quebec Tame (v.For Pleasure).
Onderzoekrapport:
Je Suis Equus Tame 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 tot goed van ruimte. De draf is voldoende tot ruim voldoende van ruimte
en souplesse. De galop is lichtvoetig en goed van ruimte. In beweging gaat de hengst op de
voorhand en heeft een ruim voldoende balans. Je Suis Equus Tame springt vlug van de
grond met een goed lichaamsgebruik. De hengst springt soms met een wisselende
voorbeentechniek. De sprong achter wordt goed afgemaakt. Je Suis Equus Tame lijkt
voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft Je Suis Equus Tame 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:
Je Suis Equus Tame kan instelling en springkwaliteit toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
Merries moeten niet neerwaarts gebouwd zijn.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.
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JUMPER VERDI 528003201401131
70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 24, cat.nr. HK’17: 264
13-04-2014, 1.68 M, BRUIN
V. VERDI KEUR V. QUIDAM DE REVEL
M. VOTTI LOTTIE SP STB STER, PROK
V. FUEGO DU PRELET M. IELOTTIE W RP STB PREF, PREST
MV. VOLTAIRE PREF -- G.RAMIRO Z PREF
FOKKER: A.A.F.M. WEERNINK, REURINKWEG 2, 7161 LL NEEDE
GER.: GONG YAN, HUANYI 2FL, TIANPIN XIEZIE BOLDING 41-1, YAZI BRIDGE ROAD
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Afstamming:
Jumper Verdi is een zoon van Verdi, die op de Olympische Spelen van 2012 teamzilver won
en jaren onder Maikel van der Vleuten een vaste waarde was voor het Nederlandse team. Zo
wonnen ze teamgoud tijdens de WEG in Caen in 2014 en goud op het EK in 2015. Jumper
Verdi is na First Verdi (v.Verdi) de tweede zoon van de merrie Votti Lottie (v.Fuego du
Prelet) die bij het KWPN is goedgekeurd. Grootmoeder Ielottie W (v.Voltaire) bracht onder
andere het Grand Prix-paard Richmond W (v.Burggraaf) van Henrik Lanner en een 1.30mpaard van Burggraaf en is eveneens de grootmoeder van het Grand Prix-paard Wiesielottie
W (v.Rash R) van Willem Greve. Overgrootmoeder Elottie W (v.G.Ramiro Z) is een zeer
invloedrijke merrie met onder andere nakomelingen als de 1.50m-springende KWPN-hengst
Amadeus (v.Guidam) en de Grand Prix-paarden Jarno W (v.Notaris), Lottie W.
(v.Nimmerdor) en Tennessee W (v.Concorde), alsmede internationale springpaarden van
Corland, Numero Uno en Calvados. Elottie W is ook de grootmoeder van olympisch
teamgoud-winnaar Vindicat W (v.Guidam) van Peter Charles die later ook succesvol was
onder Jessica Springsteen en van het 1.60m-springpaard van Roberto Teran, Woklahoma
(v.Sheraton).
Onderzoekrapport:
Jumper Verdi is een eerlijke, betrouwbare en sympathieke hengst met een goede instelling.
De hengst heeft veel bereidheid tot werken, laat zich goed bewerken en heeft een goede
mond. De stap is ruim voldoende van ruimte. De draf is voldoende tot ruim voldoende van
ruimte en souplesse. De galop is ruim voldoende krachtig, goed van ruimte met een goede
souplesse. In beweging heeft de hengst een ruim voldoende tot goede houding en ruim
voldoende balans. De hengst springt met goede reflexen, een goede beentechniek en ruim
voldoende lichaamsgebruik. Jumper Verdi lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. Als
springpaard heeft Jumper Verdi veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Jumper Verdi kan springkwaliteit en rijdbaarheid toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.
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JUST APPLE 528003201405913
70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 25, cat.nr. HK’17: 268
09-05-2014, 1.63 M, BRUIN
V. VERDI KEUR V. QUIDAM DE REVEL
M. ULINA DU ROUET RP STB PREF, PREST, PROK
V. BALOUBET DU ROUET M. PRALINA RP STB KEUR, SPORT-(SPR)
MV. KARANDASJ KEUR -- NOTARIS KEUR
FOK./GER.: N. VAN MAASWAAL, WICKENBURGHSEWEG 98-100, 3997 MX ’T GOY
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Afstamming:
Just Apple is een zoon van keurhengst Verdi, die op de Olympische Spelen van 2012
teamzilver won en onder Maikel van der Vleuten jaren een vaste waarde was voor het
Nederlandse team. Zo wonnen ze teamgoud tijdens de WEG in Caen in 2014 en goud op het
EK in 2015.
Twee zoons van Just Apple’s moeder Ulina du Rouet (v.Baloubet du Rouet) – een van Vigaro
en een van Canturano - bereikten de tweede bezichtiging, deze beide hengsten zijn
inmiddels geklasseerd in het 1.35m. Baloubet du Rouet won individueel goud onder Rodrigo
Pessoa tijdens de Olympische Spelen van Athene en won drie keer de Wereldbekerfinale.
Ulina’s moeder Pralina stamt af van de keurhengst Karandasj, die zelf tot het hoogste
niveau actief was met Roelof Bril en Willem Greve. Vervolgens vinden we Notaris-dochter
Claudia in de moederlijn, die de grootmoeder is van de KWPN-hengst I Am London Apple
(v.Carembar de Muze/London). Ook is ze (over)grootmoeder van onder andere het Grand
Prix-dressuurpaard Oogappel (v.T.C.N. Partout), de Grand Prix-springpaarden Star Apple
(v.Kigali) van Gianni Govoni en Wait n See (v.Cantos) van Frederico Francia, de
internationale springpaarden Amberlina (v.Tangelo van de Zuuthoeve), Appelflap
(v.Silverstone), Charlotte D (v.Kashmir van Schuttershof) en Thunder Girl D (v.Thunder van
de Zuuthoeve).
Onderzoekrapport:
Just Apple is een eerlijke, betrouwbare, ongecompliceerde, soms wat flegmatiek aandoende
hengst met een ruim voldoende tot goede instelling. De hengst heeft ruim voldoende
bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim voldoende van ruimte.
De draf is iets traag, op de voorhand en ruim voldoende van ruimte. De galop heeft ruim
voldoende afdruk en is goed van ruimte. In beweging gaat de hengst op de voorhand en
heeft een ruim voldoende balans. Just Apple is een fractie traag in de afzet maar springt
goed met de schoft naar boven met veel lichaamsgebruik. De sprong wordt achter zeer goed
afgemaakt. Just Apple lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft Just
Apple veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Just Apple kan lichaamsgebruik en vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.
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JOHNNIE WALKER VDL 528003201403392
70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 26, cat.nr. HK’17: 283
22-05-2014, 1.70 M, BRUIN
V. ZAPATERO VDL V. CHIN CHIN
M. ELIA SP STB ELITE, EPTM-(SPR), D-OC
V. MERMUS R KEUR M. BRIANCA SP VB
MV. UPGRADE -- MARLON
FOKKER: H.G J. KROEZE, OOTMARSUMSESTRAAT 60, 7591 PR DENEKAMP
GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR
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Afstamming:
Johnnie Walker VDL’s vader Zapatero VDL nam tijdens de KWPN Stallion Show dit jaar
afscheid van de sport, nadat hij door Jessica Kürten tot op Grand Prix-niveau succesvol was.
Hij is een zoon van de legendarische topvererver Chin Chin, die tijdens de Olympische Spelen
in Seoul individueel zesde was en vier jaar later deelnam in Barcelona. Zapatero VDL kreeg bij
het KWPN al de hengst Flying Dream goedgekeurd. De moeder van Johnnie Walker VDL, Elia,
liep een goede EPTM-test van 80 punten met een 9 voor vermogen en is een dochter van de
keurhengst Mermus R, de zoon van de preferente Burggraaf. Haar moeder Brianca is een
dochter van de interessant gefokte Heartbreaker-zoon Upgrade, die onder Caroline Müller tot
1.50m-niveau sprong en vervolgens door John Whitaker en Tom Brinkman werd uitgebracht.
Vervolgens vinden we de Marlon-dochter Rianca in de moederlijn. Zij heeft van Lupicor en
Numero Uno 1.35m-paarden gebracht en een volle zus van Brianca is geklasseerd in het
1.30m. Uit de directe moederlijn van Johnnie Walker VDL komt ook de onder Michel Hendrix
zeer succesvolle Baileys (v.Indoctro) die momenteel in het Olympisch Kader zijn opgenomen.
Onderzoekrapport:
Johnnie Walker VDL 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 voldoende tot ruim voldoende van ruimte. De draf is ruim voldoende van ruimte en
souplesse. De galop is lichtvoetig en goed van ruimte. In beweging gaat de hengst op de
voorhand en heeft een ruim voldoende balans. Johnnie Walker VDL springt vlug van de
grond met veel afdruk en veel lichaamsgebruik waarbij de sprong achter goed wordt
afgemaakt. Johnnie Walker VDL lijkt voorzichtig en toont veel atletisch vermogen. Als
springpaard heeft Johnnie Walker VDL veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Johnnie Walker VDL kan maat en formaat alsmede springkwaliteit, atletisch vermogen en
instelling toevoegen aan de springpaardenfokkerij. Merries moeten niet neerwaarts gebouwd
zijn.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.

IT’S HIGHLANDER VDK 056007000H54777
50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 36, cat.nr. HK’16: 215
01-06-2013, 1.74 M, BRUIN
V. KANNAN V. VOLTAIRE PREF
M. VERITE VAN DE KALEVALLEI
V. CHIN CHIN M. SISSI VAN SCHUTTERSHOF
MV. NABAB DE REVE -- TENOR MANCIAIS
FOK./GER.: J. STEVENS, FARMSUMERWEG 59, 9932 BA DELFZIJL
G. DE SLOOVER, STATIONSSTRAAT 109, 9850 LANDEGEM
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
It’s Highlander VDK’s vader Kannan prijkt al sinds 2010 in de top 10 – en vaak ook top 5 - van
beste springpaardenverervers ter wereld. Deze positie dankt hij aan nakomelingen als Molly
Malone V (Bertram Allen), Quorida de Treho (Romain Duguet), Rosana du Park, de recent bij
het KWPN erkende hengst Quabri de l’Isle en natuurlijk de gouden medaillewinnaar van de
Spelen van Londen, Nino des Buissonnets (Steve Guerdat). Zelf had Kannan eveneens een
indrukwekkende sportcarrière onder de Fransman Michel Hecart, waarmee hij onder andere
succesvol deelnam aan landenwedstrijden en het EK. Moeder Verite van de Kalevallei is een
dochter van Chin Chin, die in 1988 in Seoul individueel zesde was tijdens de Olympische
Spelen en vier jaar later in Barcelona nogmaals deelnam. Zijn fokkerijresultaten hebben een
grote indruk achtergelaten. Verite heeft van Indoctro een 1.30m-paard gegeven. Haar moeder
Sissi van Schuttershof sprong Grand Prix onder Jur Vrieling en van Lord Z bracht deze Nabab
de Rêve-dochter al een 1.30m-springpaard. Sissi van Schuttershof is een volle zus van de
bekende Grand Prix-hengst Kashmir van Schuttershof van Philippe Le Jeune, die ook in de
fokkerij hoge ogen gooit. De moederlijn heeft hiernaast vele internationale sportpaarden
gegeven, zoals Angel van ’t Hof (v.Chin Chin) van Thomas van Minnebruggen, Aragorn van
Schuttershof (v.Quintero) van Olivier Philippaerts, Dakota van Schuttershof (v.Darco) van Gert
Jan Bruggink, Triomphe van Schuttershof (v.Oklund) van Davide Shardella en U Chin van
Schuttershof (v.Chin Chin) van Thierry Goffinet.
Onderzoekrapport:
It’s Highlander VDK een eerlijke, sympathieke hengst met een goede instelling. De hengst
heeft ruim voldoende bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim
voldoende van ruimte. De draf is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. De hengst heeft
in beweging een ruim voldoende houding en balans. De galop heeft ruim voldoende afdruk
en is goed van ruimte. It’s Highlander VDK springt met een goede afdruk maar soms nog
teveel naar voren waardoor het hoogste punt soms achter de sprong ligt. De hengst springt
met een goede voorbeentechniek en een wisselende achterbeentechniek. It’s Highlander
VDK lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. Als springpaard heeft It’s
Highlander VDK 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:
It’s Highlander VDK kan maat, formaat en vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.

HEINEKEN VK VDL 528003201208980
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 37, cat.nr. KK’16: 110
21-07-2012, 1.70 M, BRUIN
V. ZIROCCO BLUE VDL KEUR V. MR. BLUE PREF
M. REGINA ADELHEID Z RP STB ELITE, PREF, PREST, SPORT-(SPR), D-OC
V. REBEL II Z M. JASPERINA RP STB SPORT-(SPR)
MV. G.RAMIRO Z PREF -- JASPER KEUR
FOK./GER.: M. VAN KLEEF, MAANDERDIJK 28, 6718 NG EDE
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Afstamming:
Heineken VK VDL is de zesde KWPN-goedgekeurde zoon van de in de sport én fokkerij uiterst
succesvolle Zirocco Blue VDL, die recent afscheid nam van de sport nadat hij onder Jur
Vrieling onder andere Grote Prijzen, landenwedstrijden en teamgoud op het EK in Aken won.
Hij is een zoon van de preferente Mr.Blue, die onder Bert Romp en Elise Haas internationaal
sprong.
De moeder van Heineken VK VDL, Regina Adelheid Z (v.Rebel II Z), is zelf geklasseerd in het
1.35m en liep een IBOP waar ze een 9 voor vermogen kreeg. Regina is ook de moeder van de
KWPN-hengst Regino (v.Animo) die in de Grand Prix werd uitgebracht door Camilla Enemark
en van 1.30m-paarden van Animo en Quartz II Adelheid Z en een 1.40m-paard van Animo.
Grootmoeder Jasperina sprong zelf op 1.30m-niveau en is een dochter van de preferente
stempelhengst G.Ramiro Z. De moederlijn vervolgt met dochters van Jasper, Farn, Komeet en
de Engels volbloed Talisman xx.
Onderzoekrapport:
Heineken VK VDL is een eerlijke maar een iets kijkerige hengst die daardoor snel afgeleid is.
De hengst heeft ruim voldoende bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap
is voldoende van ruimte. De draf is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. De galop is
ruim voldoende krachtig maar zou meer balans moeten hebben. In beweging heeft de
hengst een ruim voldoende tot goede houding. Heineken VK VDL springt vlug van de grond
met zeer veel afdruk en goed met het lichaam naar boven. De hengst springt met een goede
voorbeentechniek en veel ruggebruik. De sprong achter wordt goed afgemaakt. Heineken VK
VDL lijkt zeer voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft Heineken VK VDL
veel aanleg en geeft zijn ruiter een zeer goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Heineken VK VDL kan de reflexen en techniek verbeteren in de springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.

SPIROS 056015Z55694711
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 38, cat.nr. KK’16: 278
03-04-2011, 1.65 M, BRUIN
V. SPARTACUS V. STAKKATO
M. QUAPRIOLA Z
V. QUAPRICE Z M. CAPITOLA
MV. VOLTAIRE PREF -- CAPITOL I
FOKKER: E.A.C., POSTBUS 10495, 6000 GL WEERT
GER.: C.A.M. VAN DEN OETELAAR BV, DUNGENSESTG 9B, 5482 ZT SCHIJNDEL
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Afstamming:
De zesjarige Spiros is een zoon van de Grand Prix-hengst Spartacus, die onder zowel Marco
Kutscher als Henk van de Pol succesvol was tot hij vorig jaar overleed. Onder Henk van de Pol
nam de hengst deel aan landenwedstrijden en was hij succesvol in Grote Prijzen. Zijn vader
Stakkato was zelf jarenlang succesvol in de sport onder de Duitse Eva Bitter en ook in de
fokkerij laat hij zijn sporen na. De moeder van Spiros is Quaprice Z-dochter Quapriola Z. Bij
het KWPN werd Quaprice Z-zoon Baltic VDL al goedgekeurd voor de dekdienst. Quaprice Z is
een te vroeg gestorven zoon van Quidam de Revel die internationaal sprong met Julien
Epaillard en een grote belofte voor de toekomst leek. De moeder van Quaprice Z is een
dochter van Lord.
De moederlijn is verder opgebouwd met de bewezen verervers Voltaire, Capitol I en de Engels
volbloed Sacramento Song xx.
Onderzoekrapport:
Spiros is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel
bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is voldoende van ruimte. De draf
is voldoende tot ruim voldoende van ruimte en souplesse. De galop is lichtvoetig en goed
van ruimte en balans. In beweging gaat de hengst op de voorhand en heeft een ruim
voldoende balans. Spiros springt goed met het lichaam naar boven en zou in de lucht meer
naar voren moeten doorschakelen. De hengst springt met een iets open voorbeen. De
sprong wordt achter goed afgemaakt. Spiros lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. Als
springpaard heeft Spiros veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Spiros kan de galop, reflexen en rijdbaarheid verbeteren in de springpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017).
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.
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