Rapporten ingeschreven dressuurhengsten voorjaar 2017
JAY DESTINO DE433330881314
70 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 43, cat.nr. HK’17: 378
03-01-2014, 1.63 M, ZWART
V. DANCIANO V. DANCIER
M. DIARISSIMA
V. DIAMOND HIT M. SARISSIMA
MV. BELISSIMO M -- SANDRO HIT
FOKKER: GESTUET LEWITZ, MUNSTERLANDSTR. 51, 49439 STEINFELD
GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
R VAN VLIET, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
P. SCHOCKEMOHLE, MUNSTERLANDSTRAAT 51, 49439 MUHLEN
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Afstamming:
Jay Destino is van de Dancier-zoon Danciano die tijdens de hengstenkeuring in Verden in 2012
werd geprimeerd en vervolgens voor een recordbedrag geveild. In 2014 won hij het Hannoveraanse
kampioenschap voor jonge paarden in Verden. Dancier is een zoon van de Grand Prixdressuurhengst De Niro, die de afgelopen vijf jaar vier keer de lijst met best verervende
dressuurhengsten aanvoerde en één keer tweede stond. Dit heeft hij te danken aan nakomelingen
als Desperados (Kristina Sprehe), Delgado (Beatriz Ferrer-Salat), KWPN-hengst Glock’s Voice
(Edward Gal) en Deveraux (Sanneke Rotgenberger) die allen succesvol zijn op het zwaarste niveau
in de dressuursport. De moeder van Jay Destino is Diarissima, een dochter van de Grand Prixhengst Diamond Hit. De merrie Sarissima, de grootmoeder van Jay Destino aan moederszijde, is
geklasseerd in de Lichte Tour onder de naam Belandra. Haar vader Belissimo M, is onder andere ook
de vader van Isabell Werth’s toppaard Bella Rose. Verder vinden we bekende bewezen verervers als
Sandro Hit, Don Gregory en Rubinstein I in de pedigree.
Onderzoekrapport:
Jay Destino is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling. De hengst heeft
veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim voldoende tot goed van
ruimte en souplesse. De draf is goed van ruimte met een goed zweefmoment waarbij het
achterbeen een fractie traag lijkt, maar dat makkelijk te bewerken is. De galop is krachtig, bergop
met veel gedragenheid. Jay Destino beweegt met veel tot zeer veel souplesse, ruim voldoende
zelfhouding en zeer veel balans. Als dressuurpaard heeft Jay Destino veel aanleg en geeft zijn
ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Jay Destino kan bijdragen aan de bloedspreiding en lichtvoetigheid en rijdbaarheid toevoegen bij
langgelijnde dressuurmerrries.
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.

JUST WIMPHOF 528003201401345
70 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 44, cat.nr. HK’17: 390
12-04-2014, 1.66 M, ZWARTBRUIN
V. DE NIRO V. DONNERHALL
M. RASTEDE DP STB ELITE, SPORT-(DRES), IBOP-(DRES),
V. RICCIONE M. SABRIENA
MV. SANDRO HIT -- CLASSIKER
FOK./GER.: C. RIENKS-KRAMER, PAPPOTSTRAAT 15, 2260 WESTERLO
GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
EJ RIENKS, PAPPOTSTRAAT 15, 2260 WESTERLO
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Afstamming:
Just Wimphof eindigde op de zesde plaats van de kampioenskeuring tijdens de KWPN Stallion Show.
Zijn moeder Rastede (Riccione x Sandro Hit) viel als jong paard op door een zeer goede score van
84,5 punten te behalen tijdens de IBOP en onder Emmelie Scholtens behaalde ze de finale van de
Pavo Cup en kwam als beste merrie uit de bus. Ze behaalde tevens het sportpredicaat. Een dochter
van Rastede in combinatie met Sezuan wist op de keuring bij KWPN-NA te overtuigen met hoge
cijfers. De moederlijn van Rastede gaat terug op de Donnerhall-dochter Fantastica, die een volle zus
is van de bekende hengsten Don Schufro en Don Primero. Just Wimphof’s overgrootmoeder Fiella
(v.Classiker) is grootmoeder van de Lichte Tour-dressuurpaarden: Aniko (v.Negro) en d’Angelo
(v.Zucchero) en een ZZ-Licht-dressuurpaard van Pik Noir. De vader van Just Wimphof is de
topvererver De Niro, een zoon van de eveneens bewezen vererver Donnerhall. De Niro stond de
laatste vijf jaar vier keer bovenaan de lijst van best verervende dressuurhengsten ter wereld en
eenmaal stond hij tweede.
Onderzoekrapport:
Just Wimphof is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling. De hengst
heeft veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken. De stap is zuiver en goed tot
zeer goed van ruimte met veel lichaamsgebruik. In draf heeft de hengst ruim voldoende afdruk, is
zeer lichtvoetig, heeft een ruim voldoende tot goede ruimte en een actief ondertredend
achterbeen dat goed tot dragen komt. De galop is bergop en goed van ruimte. Just Wimphof
beweegt met veel tot zeer veel souplesse, ruim voldoende tot veel houding en een goede tot zeer
goede balans. Als dressuurpaard heeft Just Wimphof 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:
Just Wimphof kan bijdragen aan de bloedspreiding, het model, uitstraling, en rijdbaarheid
verbeteren en het vermogen tot sluiten/verzamelen toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
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.

JAMAICA 528003201406110
70 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 45, cat.nr. HK’17: 403
20-06-2014, 1.68 M, BRUIN
V. DESPERADO V. VIVALDI KEUR
M. EDELWEIS KM DP STB SPORT-(DRES), PROK
V. WYNTON M. NICELOOKING NICKY RP STB STER, PREST
MV. CONTANGO PREF -- WISCONSIN
FOKKER: K. MELLEMA, T SOU 49, 8721 EV WARNS
GER.: TRAININGSSTAL WITTE SCHOLTENS VOF, VLIETSKADE 60, 4205 NG GORINCHEM
H. VAN HALL, JINSWÂLDE 7, 8495 HA ALDEBOARN
G.A. BOUMA, PRIKWEI 15, 8495 NG ALDEBOARN
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Afstamming:
Jamaica stamt af van Desperado, de Vivaldi-zoon die als vierjarige de Pavo Cup won en als vijfjarige
tweede werd. In datzelfde jaar was er de zevende plaats op het WK voor jonge dressuurpaarden en
inmiddels wordt hij door Emmelie Scholtens zeer succesvol in de Lichte Tour uitgebracht.
Grootvader Vivaldi kreeg al zeven zonen goedgekeurd en twee zonen erkend bij het KWPN
daarnaast leverde hij al vele keuringskampioenen en opvallende sportpaarden zoals Pavo Cupkampioenen Fenix en Fanita en de medaillewinnaar op het WK Jonge Dressuurpaarden, de KWPN
hengst Eye Catcher. Jamaica’s moeder Edelweis KM is in het bezit van het sportpredicaat en stamt
af van Grand Prix-hengst Wynton, die weer stempelhengst Jazz als vader heeft. Edelweis KM is de
moeder van het Lichte Tour-paard Ulf (v.Jazz) en Z-dressuurpaarden van Osmium en Montreux en
het internationale 1.40m-springpaard Abe K.M. van Quasimodo Z. Ook grootmoeder Nice Looking
Nicky, een dochter van topvererver Contango , is grootmoeder van een aantal betere sportpaarden
zoals het Inter I-paard Donegal-V (v.Johnson), een ZZ-Licht-paard van Florett As en diverse Zpaarden.
Onderzoekrapport:
Jamaica is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft zeer
veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is zuiver en ruim voldoende tot
goed van ruimte. De draf is actief en goed van ruimte met een goed voorbeengebruik. De galop is
bergop met een goede voorbeentechniek en veel ruimte. In beweging heeft deze hengst ruim
voldoende afdruk. Jamaica beweegt met een goede houding, een ruim voldoende tot goede
balans en veel souplesse. Als dressuurpaard heeft Jamaica veel aanleg en geeft zijn ruiter een
goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Jamaica kan instelling, een aansprekend front en voorbeentechniek toevoegen aan de
dressuurpaardenfokkerij.
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.

JAMES BOND 528003201402053
70 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 46, cat.nr. HK’17: 405
21-02-2014, 1.69 M, DONKERBRUIN
V. DESPERADO V. VIVALDI KEUR
M. FLORA
V. FIDERTANZ M. GRETA
MV. CHARON -- ARGENTINUS
FOKKER: F.J.G. BAUMLER, LINDENSTRAAT 31, 6325 PA BERG EN TERBLIJT
GER.: AD VALK, VLIETSKADE 60, 4205 NG GORINCHEM
P. KUIJPERS, KERKHOEF 14, 5674 NX NUENEN
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Afstamming:
James Bond stamt af van Desperado, de Vivaldi-zoon die als vierjarige de Pavo Cup won en als
vijfjarige tweede werd. In datzelfde jaar was er de zevende plaats op het WK voor jonge
dressuurpaarden en inmiddels wordt hij door Emmelie Scholtens zeer succesvol in de Lichte Tour
uitgebracht. De keurhengst Vivaldi kreeg al zeven zonen goedgekeurd en twee zonen erkend bij het
KWPN en hij leverde al vele keuringskampioenen en opvallende sportpaarden zoals Pavo Cupkampioenen Fenix en Fanita en de medaillewinnaar op het WK Jonge Dressuurpaarden, de KWPN
hengst Eye Catcher. De volle broer van James Bond werd vorig jaar eveneens aangewezen voor het
verrichtingsonderzoek. Moeder Flora is een dochter van de bekende vererver Fidertanz, die onder de
Portugees António do Vale in de Grand Prix is geklasseerd. James Bond’s grootmoeder Greta
(v.Charon) is een halfzus van de bij diverse Duitse stamboeken goedgekeurde hengsten First Final
en Fürst Grandios, beide afstammend van Fürst Heinrich.
Onderzoekrapport:
James Bond is een eerlijke, betrouwbare en nuchtere hengst. De hengst heeft ruim voldoende
bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer goed bewerken. De stap is zuiver, actief en zeer
goed van ruimte. De draf is ruim met een goede beentechniek. De galop is krachtig, bergop met
veel ruimte. James Bond beweegt met een goede tot zeer goede houding, veel balans en een
goede souplesse. Als dressuurpaard heeft James Bond 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:
James Bond kan het model verbeteren, ruimte en balans in de basisgangen en een ongecompliceerd
karakter toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
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.

JERVEAUX 528003201406290
70 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 47, cat.nr. HK’17: 483
24-06-2014, 1.68 M, ZWART
V. FERDEAUX V. BORDEAUX
M. D'AVANCE DE BAIAN DP STB ELITE, IBOP-(DRES)
V. JAZZ PREF M. FIDORA RP STB STER, PREF, PREST
MV. ULFT KEUR -- ROEMER PREF
FOKKER: FAM. BEYER, TRAMBAAN 7, 6657 CE BOVEN-LEEUWEN
GER.: G.A.M. KORBELD, ANEMOON 26, 7443 LH NIJVERDAL
STAL BRINKMAN, RIJKSSTRAATWEG 183, 7391 MN TWELLO
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Afstamming:
Jerveaux komt uit de eerste jaargang van de ZZ-Zwaar geklasseerde Ferdeaux, die
reservekampioen was in de Pavo Cup als vijfjarige en finalist was op het WK voor Jonge
Dressuurpaarden onder Kirsten Brouwer. Ferdeaux’ vader Bordeaux werd recent succesvol in de
Grand Prix gestart door Isabel Freese. Jerveaux is gefokt uit de volle zus van sportlegende Parzival
die met Adelinde Cornelissen de zilveren medaille behaalde tijdens de Olympische Spelen in Londen
en tweemaal de Wereldbekerfinale won. D’Avance de Baian, een dochter van stempelhengst Jazz,
liep een zeer goede IBOP van 83,5 punten. Haar moeder Fidora (v.Ulft) heeft indrukwekkend gefokt.
Naast Parzival bracht ze onder meer zijn volle broer Fleau de Baian, die eveneens onder Cornelissen
indruk maakt in de Lichte Tour, Navarone (v.Highline) en Zinedine (v.Turbo Magic) die beide
eveneens op Lichte Tour-niveau geklasseerd zijn. Ze is onder andere ook grootmoeder van KWPNhengsten Armani (v.United) - geklasseerd in de Inter I – en Governor (v.Totilas), Pavo Cup-winnaar
Jerveaux’ overgrootmoeder Antara (v.Roemer) bracht de Zware Tour-paarden Grenoble
(v.Bismarck) en Paso Doble (v.Jet Set-D).
Onderzoekrapport:
Jerveaux is een eerlijke, betrouwbare en iets dominante hengst met een goede instelling. De
hengst heeft zeer veel looplust en zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De
stap is actief, zuiver en goed tot zeer goed van ruimte en souplesse. De draf is expressief, goed
van ruimte met een actief en krachtig ondertredend achterbeen dat goed tot dragen komt. De
galop is bergop, krachtig met veel tot zeer veel gedragenheid en ruimte. Jerveaux beweegt met
een goede beentechniek. Jerveaux heeft een aansprekend front en beweegt met zeer veel
souplesse, zeer veel zelfhouding en zeer veel balans. Als dressuurpaard heeft Jerveaux 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:
Jerveaux kan het model, beentechniek en gedragenheid verbeteren in de dressuurpaardenfokkerij.
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.

JUST FOR YOU 528003201403259
70 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 52, cat.nr. HK’17: 562
23-05-2014, 1.68 M, BRUIN
V. UTHOPIA PROK V. METALL
M. BONNE AMIE TER KWINCKE DP STB ELITE, IBOP-(DRES), D-OC
V. UB 40 M. ROXANE RP STB ELITE, PREF, PREST, SPORT-(DRES), D-OC
MV. FLEMMINGH PREF -- SULTAN KEUR
FOKKER: A.J.L. SLIPPENS, DE LAREN 6, 5469 PH ERP
GER.: T.J.M. COOMANS, BINNENPAD 257, 3263 AP OUD-BEIJERLAND
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Afstamming:
De Grand Prix-hengst Uthopia, de vader van Just for You, wist tijdens de Olympische Spelen van
Londen onder de Brit Carl Hester teamgoud te winnen. Individueel werd de combinatie vijfde.
Moeder Bonne Amie ter Kwincke slaagde met goede cijfers voor de IBOP en is een dochter van UB
40, die op jonge leeftijd naar Amerika verhuisde, maar in Nederland diverse goede nakomelingen
heeft nagelaten, zoals de KWPN-hengsten Apache – Grand Prix onder Emmelie Scholtens - en El
Capone, die onder Marieke van der Putten succesvol was tot op Lichte Tour-niveau voordat hij werd
verkocht naar Denemarken. De grootmoeder van Just for You is de Flemmingh-dochter Roxane, ook
de moeder van de in de Grand Prix zeer succesvolle KWPN-hengst Johnson (v.Jazz) van Hans Peter
Minderhoud. Tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro vorig jaar bereikte de combinatie de
individuele negende plaats. Verder maakten ze deel uit van het gouden EK-team in Aken in 2015 en
het bronzen team van de WEG in Caen in 2014. Roxane bracht hiernaast Z-dressuurpaarden van
Dayano, Washington, Jazz en Vivaldi. Haar moeder Catharin stamt af van de hengst Sultan, en
bracht twee Z-dressuurpaarden van Goodtimes.
Onderzoekrapport:
Just for You is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling. De hengst heeft
veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken. Just for You is goed geconcentreerd
op zijn ruiter. De stap is ruim voldoende van ruimte en souplesse. De draf is lichtvoetig, ruim
voldoende van ruimte en afdruk. In de draf is het achterbeen goed te bewerken en laat de hengst
veel aanleg tot sluiten/verzamelen zien. De galop is actief, lichtvoetig met een goede afdruk. Just
for You beweegt met veel souplesse, veel zelfhouding en een goede balans. Als dressuurpaard
heeft Just for You veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Just for You kan de rijdbaarheid en instelling verbeteren en het vermogen tot sluiten/verzamelen
aan de dressuurpaardenfokkerij toevoegen.
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.

