
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2019). 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. 

 

 

 

Rapporten ingeschreven springhengsten voorjaar 2019 
 

LEVI VDL 528003201601909 
 

50 dagen  verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2019 
 

Cat.nr. onderzoek: 1, cat.nr. HK’19: 
17-04-2016, 1.67 M, DONKERBRUIN 

V. AREZZO VDL KEUR V. CHIN CHIN 
M. ERUSA SP STB STER, EPTM-(SPR), D-OC 

V. DIAMANT DE SEMILLY M. WERUSA SP STB ELITE, EPTM-(SPR), PROK 
MV. PADINUS KEUR -- LE MEXICO KEUR 

FOKKER: E. REYRINK, DIESSEN 
GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR 

 
stap 
* 

draf 
* 

houding galop 
& balans x 2 
* 

reflexen 
x 2 

techniek 
x 2 

vermogen rijdbaar- 
heid 

instelling aanleg 
als 
spring- 
paard 

totaal 

 

7 
 

7 
 

7,5 7,5 
 

8 8 8 8 
 

8 
 

8 79 
* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Afstamming: 
Keur- en Grand Prix-hengst Arezzo VDL heeft in zijn zoon Levi VDL, die als vijfde was geplaatst in de 
kampioenskeuring, zijn zesde KWPN-goedgekeurde zoon. Overgrootmoeder Brigitte, ster preferent 
prestatie, wist haar sportaanleg goed door te geven, getuige de drie prestatiemerries die ze 
voorbracht: Heidi (v.Burggraaf) en 1.35m-springen, Katinka (v.G.Ramiro Z) en Itareusa 
(v.Calvados). Ook is ze de moeder van de in het 1.50m uitgebracht Re Mexico (v.Concorde) en de 
1.35m Gorie (v.Burggraaf). Brigitte heeft drie volle zussen die eveneens prestatiemerrie zijn, 
Amareuza, Derusa en Ferusa. De succesvolle sport-spr merrie Illusion (v.Calvados) die een 
uitstekende Grand Prix-springcarrière op haar naam heeft staan, is een halfzus van Brigitte. Ook de 
met Jur Vrieling 1.50m springende KWPN-goedgekeurde Etoulon VDL (v.Toulon) is een bekende 
nakomeling uit deze merrielijn evenals het internationale Grand Prix paard Broken Heart 
(v.Concorde) met Jeffrey Welles (USA). 

 
Onderzoekrapport: 
Levi VDL 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 ruim voldoende van ruimte en gedragenheid. De galop heeft ruim voldoende 
tot veel afdruk, is goed van ruimte met een ruim voldoende souplesse. In beweging heeft de hengst 
een ruim voldoende tot goede houding en een goede balans. Levi VDL springt met goede reflexen en 
een goede beentechniek. Levi VDL lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft 
Levi VDL veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel. 

 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 

 
Fok/aanparingsadvies: 
Levi VDL kan rijdbaarheid, instelling en springkwaliteit toevoegen aan de springpaardenfokkerij. 



Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2019). 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. 

LIFESTYLE 528003201601605

50 dagen  verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2019

Cat.nr. onderzoek: 3, cat.nr. HK’19: 

 

 

 

ET, 0V6.-0C4IC-2ER0O16Z, 1V.A6N5 PMA,EMSECLHVIM. CMAERLTHBARGUOIN GEB 
M. SELIEN RP STB STER, PREST 

V. MERMUS R KEUR M. ECOLIEN RP STB KEUR, PREF, PREST 
MV. VOLTAIRE PREF -- SULTAN KEUR 

FOK./GER.: J.W. GREVE, WATERMOLENWEG 5, 7481 VL HAAKSBERGEN 
WILLEM GREVE SPORTPAARDEN BV, HOGEDIJK 6, 7475 PR MARKELO 

 
stap 
* 

draf 
* 

houding galop 
& balans x 2 
* 

reflexen 
x 2 

techniek 
x 2 

vermogen rijdbaar- 
heid 

instelling aanleg 
als 
spring- 
paard 

totaal 

 

6,5 
 

6,5 
 

6,5 7,5 
 

7 7,5 8 8 
 

7,5 
 

7,5 75 
* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
 
Afstamming: 
Cicero Z van Paemel voert het gewaardeerde bloed van sterke springverervers als Capitol Z, 
G.Ramiro Z, Almé Z en Gotthard. Zelf sprong hij 1.60m rubrieken met de Belg Dirk Demeersman, 
zijn vader Carthago Z deed dat eveneens met diens landgenoot Jos Lansink. Ook van moederszijde 
worden de nodige sportgenen ingebracht. Ster prestatiemerrie Selien, de moeder van Lifestyle, 
leverde de 1.40m geklasseerde Valentijn (v.Namelus R), de CIC2*-ruin Deo Volente (v.Tolan R) en 
de ster preferente sport-spr Grand Prix-merrie Elien (v.Carambole) van Katharina Offel. De keur 
preferente prestatiemerrie en overgrootmoeder Ecolien bleek een uitstekende fokmerrie die aan 
maar liefst vier prestatiemerries het levenslicht schonk en daarnaast onder meer het 
internationale 
springpaard Ulien ster sport-spr en twee Grand Prix-paarden, Marnix (v.Hinault) in de dressuur en 
Paulien (v.Koriander) in het springen, gaf. Paulien is ook de moeder van het Grand Prix paard 
Ucelien (v.Celano). 

 
Onderzoekrapport: 
Lifestyle is een eerlijke, iets eigenzinnige hengst met een ruim voldoende tot goede instelling. De 
hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende bewerken. De stap is voldoende 
tot ruim voldoende van ruimte. De draf is op de voorhand en voldoende tot ruim voldoende van 
ruimte. De galop is lichtvoetig, op de voorhand en ruim voldoende tot goed van ruimte. In beweging 
gaat de hengst snel op de voorhand en kan na de sprong moeilijk zijn balans vinden en gaat vaak 
overkruist door de wending. Lifestyle springt ruim voldoende met de schoft naar boven met 
voldoende tot ruim voldoende reflexen en voldoende lichaamsgebruik. De hengst springt met een 
wisselende voorbeentechniek. De sprong achter wordt doorgaans goed afgemaakt. Lifestyle toont 
een matige voorzichtigheid en veel vermogen. Als springpaard heeft Lifestyle ruim voldoende tot 
veel aanleg en geeft zijn ruiter een voldoende gevoel. 

 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 

 
Fok/aanparingsadvies: 
Lifestyle kan springtechniek en vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij. 



Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2019). 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. 

LORETTO VDL 528003201603637

50 dagen  verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2019

Cat.nr. onderzoek: 5, cat.nr. HK’19: 

 

 

24-05-2016, 1.66 M, SCHIMMEL BRUIN  GEB 
V. COHINOOR VDL V. CORNET OBOLENSKY 
M. GAYETTE SP STB STER, PROK, D-OC 

V. NUMERO UNO PREF M. VIOLETTE RP STB ELITE, PREF, PREST, SPORT-(SPR), PROK 
MV. INDOCTRO PREF -- VOLTAIRE PREF 

FOKKER: C. DE DREU, HUMMELO 
GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR 

 
stap 
* 

draf 
* 

houding galop 
& balans x 2 
* 

reflexen 
x 2 

techniek 
x 2 

vermogen rijdbaar- 
heid 

instelling aanleg 
als 
spring- 
paard 

totaal 

 

7 
 

7 
 

8 8 
 

7,5 8 8 8 
 

8 
 

8 79 
* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Afstamming: 
In het bloed van Cohinoor VDL komen de sterke verervers Cornet Obolensky, Stakkato en Contender 
samen. Cohinoor VDL verloochent zijn afstamming niet een kreeg niet minder dan vier overtuigende 
zonen uit zijn eerste jaargang aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Daaronder was 
Loretto VDL, de zoon uit de stermerrie Gayette. Haar goed geteste halfzus Hymette (v.Berlin) was in 
2016 de beste bij de keur- en elitemerries op de Nationale Merriekeuring en werd 1.35m-springen. 
Grootmoeder Violette elite pref prest sport-spr sprong zelf 1.35m en is de eerste van vijf (!) 
prestatiemerries op rij in de pedigree van Loretto VDL. Haar eerste nakomeling Bastian (v.Jacomar) 
werd Grand Prix-springen met Christian Hess (GER), diens broer Carmel loopt internationaal 1.40m. 
Uit de merrielijn komen verder het Grand Prix springpaard Sebastian (v.Lux Z) met Christian 
Ahlmann (GER), NMK kampioen, IBOP-topper (91,5 punt) en 1.60m-merrie Willemijn (v. Numero 
Uno) elite en sport-spr en de goedgekeurde KWPN-hengsten Michael, (v.Zeus), Jacomar 
(v.G.Ramiro Z) en Ditmar (v.Amor). 

 
Onderzoekrapport: 
Loretto VDL is een eerlijke, iets brutale en werklustige hengst met een goede instelling. De hengst 
heeft veel tot zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim 
voldoende van ruimte en souplesse. De draf is iets op de voorhand en ruim voldoende van ruimte. 
In beweging heeft de hengst veel houding en een goede balans. De galop is krachtig, actief en heeft 
een goede ruimte. Loretto VDL springt goed met de schoft naar boven met goede reflexen en een 
ruim voldoende tot goed lichaamsgebruik. De hengst springt met een goede en gelijkmatige 
voorbeentechniek waarbij de sprong achter ruim voldoende tot goed wordt afgemaakt. Loretto VDL 
lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft Loretto VDL veel aanleg en geeft zijn 
ruiter een goed gevoel. 

 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 

 
Fok/aanparingsadvies: 
Loretto VDL kan springkwaliteit, vermogen, rijdbaarheid en instelling toevoegen aan de 
springpaardenfokkerij. 



LE QUORNET STN 056002W00312339

50 dagen  verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2019

Cat.nr. onderzoek: 7, cat.nr. HK’19: 
20-03-2016, 1.76 M, BRUIN 

 

 

V. CORNET OBOLENSKY V. CLINTON 
M. MASMINE 

V. DAKOTA VDL M. JASMINE RP 
MV. AREZZO VDL KEUR -- INDOCTRO PREF 

FOK./GER.: D. BOSSCHER/ STN HORSES, VIA DELLA BONIFICA 93, 56037 PECCIOLI 
 

stap 
* 

draf 
* 

houding galop 
& balans x 2 
* 

reflexen 
x 2 

techniek 
x 2 

vermogen rijdbaar- 
heid 

instelling aanleg 
als 
spring- 
paard 

totaal 

 

6,5 
 

6,5 
 

8 8,5 
 

8,5 8 8,5 8,5 
 

8,5 
 

8,5 84 
* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Afstamming: 
De invloedrijke KWPN-erkende Cornet Obolensky, die net als zijn vader en grootvader, 1.60m heeft 
gesprongen heeft in Le Quornet STN zijn zevende KWPN-goedgekeurde zoon die zelf uit een 
sportieve moederlijn komt. Zijn moeder Masmine (v.Dakota VDL) was namelijk op zesjarige leeftijd 
al actief in de springsport in het internationaal 1.30m. Grootmoeder Jasmine (v.Arezzo VDL) 
presteert op internationaal 1.45m-niveau en won onlangs nog de 1* Grote Prijs in Obglabeek. Haar 
moeder, Gwindeline, is beter bekend onder de naam Hello M’Lady, de bekende Grand Prix-merrie die 
met Scott Brash (GBR) talloze internationale overwinningen behaalde. Haar volle broer is de KWPN-
goedgekeurde Inaico VDL (v.Indoctro). De stempelhengsten Indoctro en Baloubet du Rouet verder 
in de pedigree vormen een goede fundering voor de sportafstamming van Le Quornet STN. 

 
Onderzoekrapport: 
Le Quornet STN is een eerlijke, betrouwbare, fijn te rijden hengst met een goede instelling. De 
hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is voldoende tot 
ruim voldoende van ruimte en souplesse. De draf is lichtvoetig en voldoende tot ruim voldoende van 
ruimte. In beweging heeft de hengst een goede houding en een goede balans. De galop is 
lichtvoetig, actief met een goede ruimte en veel tot zeer veel balans. Le Quornet STN springt zeer 
goed met het lichaam naar boven met goede tot zeer goede reflexen en veel lichaamsgebruik. Op 
de sprong is het voorbeen vaak iets open. De heup wordt op de sprong goed naar boven gebracht 
maar zou de hoek in het spronggewricht meer moeten openen. Le Quornet STN lijkt voorzichtig en 
toont veel tot zeer veel vermogen. Als springpaard heeft Le Quornet STN veel tot zeer veel aanleg 
en geeft zijn ruiter een goed tot zeer goed gevoel. 

 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 

 
Fok/aanparingsadvies: 
Le Quornet STN kan maat en springkwaliteit toevoegen en de galoppade verbeteren in de 
springpaardenfokkerij. 

 
 
 
 
 
 
 

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2019). 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. 



LOGAN  528003201600662 

50 dagen  verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2019

Cat.nr. onderzoek: 8, cat.nr. HK’19: 
14-03-2016, 1.64 M, BRUIN 

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2019). 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. 

 

 

V. CORNET'S BALOU V. CORNET OBOLENSKY 
M. ELOISE SP STB ELITE, EPTM-(SPR), PROK 

V. NUMERO UNO PREF M. ZORLANDA RP VB 
MV. ELMSHORN -- CAVALIER KEUR 

FOKKER: S.J. EBBINGE, ANNEN 
GER.: DEKSTATION DE HAVIKERWAARD, HAVIKERWAARD 16, 6994 JD DE STEEG 
R. TEWIS, SCHOONLOERSTRAAT 8 A, 9534 TA WESTDORP 

 
stap 
* 

draf 
* 

houding galop 
& balans x 2 
* 

reflexen 
x 2 

techniek 
x 2 

vermogen rijdbaar- 
heid 

instelling aanleg 
als 
spring- 
paard 

totaal 

 

6,5 
 

7 
 

7 8 
 

8 8 8 8 
 

8 
 

8 80 
* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Afstamming: 
De vader van Logan; Cornet’s Balou wordt onder zijn sportnaam Balou du Reventon door de Ier 
Darragh Kenny met succes op 
1.60m niveau uitgebracht. Logan zijn moeder is de elitemerrie Eloise (v.Numero Uno). 
Grootmoeder Zorlanda brengt via Lord en Cor de la Bryère de nodig spring genen in. 
Overgrootmoeder Torlande (v.Cavalier) bracht onder meer de prestatiemerrie Arlande 
(v.Elmshorn) en het 1.30m-springpaard Heaven Can Wait E (v.Up to Date). Zij is ook de 
grootmoeder van de twee internationale 1.45m-paarden Dorlanda (v.Vingino ) en Gaga E 
(v.Bustique). De merrie Georgia de moeder van Cornet’s Balou (v.Continue), heeft bovengemiddeld 
gefokt. Onder haar 17 nakomelingen bevinden zich maar liefst 3 goedgekeurde hengsten, te weten 
Cornet’s Balou, en de twee Baloubet du Rouet-zonen Balou du Rouet en Balissimo. Ook de 
sportprestaties van haar nakomelingen zijn indrukwekkend met twee 1.30m-springers, één 1.45m-
paard , twee 1.50m-paarden en twee 1.60m-paarden. 

 
Onderzoekrapport: 
Logan is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel 
bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende tot goed bewerken. De stap is voldoende tot ruim 
voldoende van ruimte en souplesse. De draf is ruim voldoende van ruimte en gedragenheid. In 
beweging heeft de hengst ruim voldoende houding en ruim voldoende balans. De galop is lichtvoetig 
en goed van ruimte en gedragenheid. Logan springt met goede reflexen, een goed lichaamsgebruik 
en een goede voorbeentechniek. De sprong achter wordt ruim voldoende tot goed afgemaakt. Op de 
sprong zou Logan soms iets meer met de schoft naar boven moeten springen. Logan lijkt voorzichtig 
en toont veel vermogen. Als springpaard heeft Logan veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed 
gevoel. 

 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 

 
Fok/aanparingsadvies: 
Logan kan instelling en springkwaliteit toevoegen aan de springpaardenfokkerij. 



Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2019). 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. 

LUDOVICUS 528003201607466

50 dagen  verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2019

Cat.nr. onderzoek: 9, cat.nr. HK’19: 
25-04-2016, 1.70 M, BRUIN 

 

 

V. EDINBURGH V. VLEUT 
M. FANETRA VAN DE ZEELANDSEDIJK SP STB ELITE, IBOP-(SPR), PROK 

V. BALOU DU ROUET Z M. ANETRA VAN DE LEEUWERK RP 
MV. CLINTON -- MAYKEL 

FOK./GER.: J.A.M. ALTHUYZEN, BOSWEG  20, 5845 EB SINT ANTHONIS 
GER.: STAL HENDRIX, RIJKSWEG 45, 5995 NT KESSEL 

 
stap 
* 

draf 
* 

houding galop 
& balans x 2 
* 

reflexen 
x 2 

techniek 
x 2 

vermogen rijdbaar- 
heid 

instelling aanleg 
als 
spring- 
paard 

totaal 

 

7 
 

7,5 
 

7,5 8,5 
 

8,5 8 8,5 8 
 

8,5 
 

8,5 83,5 
* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Afstamming: 
In de pedigree van Ludovicus vinden we zowel aan vaders als aan moederskant de onvergetelijke 
Almé-zoon Galoubet A, die met de Fransman Gilles Bertrand de Balanda in de tachtiger jaren in de 
internationale springsport en de fokkerij zijn stempel drukte. Edinburgh won zelf tweemaal de 
hengstencompetitie met Kristian Houwen die er nu internationaal 1.50m mee springt. Elite merrie 
Fanetra van de Zeelandsedijk heeft de sterk verervende, 1.50m springende Balou du Rouet als 
vader. Grootmoeder Anetra van de Leeuwerk stamt af van de invloedrijke Clinton. In combinatie 
met Canturano kreeg zij de nakomeling Douglas die in het 1.40m is uitgebracht. Overgrootmoeder 
Fonetra (v.Maykel) is de grootmoeder van het 1.60m-springpaard Dancer (v.Orlando van de 
Heffinck) met Lauren Crook (USA). 

 
Onderzoekrapport: 
Ludovicus is een eerlijke, betrouwbare en sympathieke hengst met een goede tot zeer goede 
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim 
voldoende van ruimte en souplesse. De draf is ruim voldoende tot goed van ruimte. In beweging 
heeft de hengst een ruim voldoende houding en een goede balans. De galop is krachtig, actief en 
heeft een goede ruimte en een zeer goede gedragenheid. Ludovicus laat zich heel gecontroleerd 
naar de sprong rijden en springt met goede tot zeer goede reflexen en een goed lichaamsgebruik. 
Soms gunt de hengst zich nog te weinig tijd op de sprong. De hengst springt met een goede en 
gelijkmatige voorbeentechniek waarbij de sprong achter goed wordt afgemaakt. Ludovicus lijkt 
voorzichtig en toont veel tot zeer veel atletisch vermogen en heeft de kwaliteit om boven de sprong 
heel makkelijk naar voren te kunnen doorschakelen. Als springpaard heeft Ludovicus veel tot zeer 
veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed tot zeer goed gevoel. 

 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 

 
Fok/aanparingsadvies: 
Ludovicus kan het model verbeteren en springkwaliteit, en met name vermogen, toevoegen aan de 
springpaardenfokkerij. 



LE QUIRKY JR. 528003201607709

50 dagen  verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2019

Cat.nr. onderzoek: 15, cat.nr. HK’19: 
09-05-2016, 1.71 M, BRUIN 

 

 

V. GRANDORADO TN V. ELDORADO VAN DE ZESHOEK KEUR 
M. CANNIE Z SP STB-EXT 

V. CANABIS Z M. KIM RP STB PREST 
MV. DREAMSTREET -- PURIOSO KEUR 

FOKKER: J. JONKER, HATTEM 
GER.: M QUIRKE, TIPPERARY THURLES.CO 1, LITTLETON, IRELAND 

 
stap 
* 

draf 
* 

houding galop 
& balans x 2 
* 

reflexen 
x 2 

techniek 
x 2 

vermogen rijdbaar- 
heid 

instelling aanleg 
als 
spring- 
paard 

totaal 

 

6 
 

7 
 

8 9 
 

9 9 9 8 
 

8 
 

9 88 
* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Afstamming: 
Uit de eerste jaargang van Grandorado TN, die zelf zilver won op het Wereldkampioenschap voor 
Jonge Springpaarden bij de zevenjarigen en inmiddels op internationaal 1.45m-niveau presteert, 
kon Le Quirky Jr. worden ingeschreven in het stamboek. De eerste nakomeling van zijn moeder 
Cannie 
Z stb-ext, stermerrie Chique Z (v.Carthino Z) springt in Canada op 1.40m-niveau. Grootmoeder en 
prestatiemerrie Kim (v.Dreamstreet) kreeg de springpaarden Adonis (v.Concorde) – internationaal 
1.30m, Graaf (v.Carambole) – 1.30m, Zagiem (v.Tangelo van de Zuuthoeve) – 1.35m en Clipper Z 
(v.Catango Z) – internationaal 1.35m. Overgrootmoeder Bianca bracht het 1.35m-springpaard Nicky 
(v.Indorado). Tevens is zij de grootmoeder van het internationale 1.45m-springpaard Etude 
(v.Whitesnake). Verder in de pedigree komen we gewaardeerde hengsten als Purioso, Amor en 
Rigoletto tegen. 

 
Onderzoekrapport: 
Le Quirky Jr. is een eerlijke, betrouwbare, fijn te rijden hengst met een goede instelling. De hengst 
heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is voldoende van ruimte 
en souplesse. De draf is lichtvoetig, gedragen en ruim voldoende van ruimte. In beweging heeft de 
hengst een goede houding en een goede balans. De galop is lichtvoetig, actief met een goede 
ruimte en zeer veel balans. Le Quirky Jr. springt zeer goed met het lichaam naar boven met zeer 
goede reflexen, zeer veel lichaamsgebruik en een goede voorbeentechniek waarbij de sprong achter 
zeer goed wordt afgemaakt. Le Quirky Jr. lijkt voorzichtig en toont zeer veel atletisch vermogen. Als 
springpaard heeft Le Quirky Jr. 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: 
Le Quirky Jr. kan het model en de rijdbaarheid verbeteren en springkwaliteit, en met name atletisch 
vermogen, toevoegen aan de springpaardenfokkerij. 

 
 
 
 
 
 

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2019). 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. 



LA COSTA ES 528003201604202

50 dagen  verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2019

Cat.nr. onderzoek: 17, cat.nr. HK’19: 
25-05-2016, 1.77 M, BRUIN 

 

 

V. MOSITO VAN HET HELLEHOF V. ELVIS TER PUTTE 
M. ISOLDE ES SP STB ELITE, PROK 

V. CUMANO M. CENTERFOLD Z RP 
MV. CHELLANO Z -- LUX 

FOK./GER.: E. SCHEP,  WAALSEWEG 87 -A, 3999  NR TULL EN 'T WAAL 
 

stap 
* 

draf 
* 

houding galop 
& balans x 2 
* 

reflexen 
x 2 

techniek 
x 2 

vermogen rijdbaar- 
heid 

instelling aanleg 
als 
spring- 
paard 

totaal 

 

6 
 

6 
 

6,5 7,5 
 

7,5 7,5 8,5 7,5 
 

8 
 

7,5 76,5 
* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Afstamming: 
Mosito van het Hellehof, die zelf op 1.35m-niveau springt, heeft als vader Elvis ter Putte en 
grootvader Diamant de Semilly, die beide 1.60m hebben gesprongen. Uit zijn moederlijn komen 
onder andere de goedgekeurde hengsten Action-Breaker (v.Heartbreaker) en Quasimodo van de 
Molendreef (v.Heartbreaker) die alle twee 1.60m-parcoursen hebben overwonnen. La Costa ES’s 
moeder Isolde ES elite bereikte als driejarige de top 10 van de Nationale Merriekeuring. Grootmoeder 
Centerfold Z was actief als 1.35m-paard en is de moeder van Air Nike Z (v.Air Jordan Z) en twee 
goed geteste dochters van Air Jordan Z en Last Man Standing. Overgrootmoeder en elite 
prestatiemerrie Nulora S (v.Lux) is de moeder van het 1.50m-paard Dutch Blue (v.Chacco Blue) en 
de sportmerries Zalicia (v. Casco) en Benita (v.Calvino Z) alsmede het 1.40m-paard Funky Blue 
(v.Zirocco Blue VDL) en het 1.40 m-paard Candlelight Z (v.Caretano Z). Ook 1.60m-paard Cointreau 
Z (v.Calvaro Z) en het bekende internationale springpaard USA Today (v.Heartbreaker) met Robert 
Whitaker (GBR) komen uit deze merrielijn. 

 
Onderzoekrapport: 
La Costa ES is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel 
bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende bewerken. De stap is voldoende van ruimte en 
zou meer souplesse moeten hebben. De draf is op de voorhand en voldoende van ruimte en zou 
eveneens meer souplesse moeten hebben. De galop is ruim voldoende tot goed van ruimte. In 
beweging heeft de hengst een voldoende houding en een ruim voldoende balans. La Costa ES 
springt met ruim voldoende tot goede reflexen. De hengst heeft op de sprong een wisselende 
voorbeentechniek en maakt de sprong achter ruim voldoende af. La Costa ES lijkt voorzichtig en 
toont veel tot zeer veel vermogen. Als springpaard heeft La Costa ES ruim voldoende tot veel aanleg 
en geeft zijn ruiter een ruim voldoende tot goed gevoel. 

 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 

 
Fok/aanparingsadvies: 
La Costa ES kan maat, formaat en vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij. 

 
 
 
 
 
 
 

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2019). 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. 



LAY OUT 528003201603416

50 dagen  verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2019

Cat.nr. onderzoek: 19, cat.nr. HK’19: 
16-05-2016, 1.70 M, BRUIN 

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2019). 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. 

 

 

V. VERDI PREF V. QUIDAM DE REVEL 
M. VALLEI ROOS RP STB ELITE, PROK 

V. TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE PREF M. NACHTROOS RP STB PREST 
MV. LUX -- CAVALCADOUR XX 

FOKKER: J.J. ILBRINK & J.H. ILBRINK-LUEKS, BARCHEM 
GER.: J. VAN MEEVER, GORINCHEMSESTRAAT 35, 4231  BE MEERKERK 

 
stap 
* 

draf 
* 

houding galop 
& balans x 2 
* 

reflexen 
x 2 

techniek 
x 2 

vermogen rijdbaar- 
heid 

instelling aanleg 
als 
spring- 
paard 

totaal 

 

7 
 

7 
 

7 8 
 

8 8 9 8 
 

8 
 

8 81 
* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Afstamming: 
De preferente Verdi combineert al jarenlang fokkerij en sport op het hoogste niveau met Maikel van 
der Vleuten en nam daarbij deel aan EK’s, WK’s, Wereldbekerfinales en Olympische Spelen. 
Gedurende zijn sportcarrière is hij ook succesvol ingezet in de fokkerij. Dit leverde hem de eretitel 
Horse of the Year 2018 op. Kampioenskeuringshengst Lay Out is de vijfde KWPN-goedgekeurde zoon 
van Verdi. Zijn moeder, de elite merrie Vallei Roos (v.Tangelo van de Zuuthoeve), is tevens moeder 
van de 1.35m springende Empire van de Heffinck-zoon Duberlin. Grootmoeder en prestatiemerrie 
Nachtroos gaf in combinatie met Numero Uno het Z2-dressuurpaard Uferno en het 1.30m-paard 
World Uno en bracht in combinatie met Tangelo van de Zuuthoeve het 1.30m-springpaard 
Cristalroos. Overgrootmoeder Imariroos die van Cavalcadour xx, Able Albert xx en Pericles xx een 
flinke scheut Engels volbloed heeft meegekregen, verloochent haar afstamming niet met de 
nakomeling Vulcano (v.Freestyle) die uitkomt op internationale eventingwedstrijden op 
driesterrenniveau. 

 
Onderzoekrapport: 
Lay Out is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel 
bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende bewerken maar heeft nog wat moeite met de 
aanleuning. De stap is ruim voldoende van ruimte en souplesse. De draf is ruim voldoende van 
ruimte en souplesse. De galop is lichtvoetig, op de voorhand en goed van ruimte. Lay Out springt 
met goede reflexen. De hengst is nog wat wisselend in zijn beentechniek en lichaamsgebruik. Lay 
Out lijkt voorzichtig en toont zeer veel vermogen. Als springpaard heeft Lay Out veel aanleg en 
geeft zijn ruiter een ruim voldoende gevoel. 

 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 

 
Fok/aanparingsadvies: 
Lay Out kan springkwaliteit en met name vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij. 



Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2019). 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. 

KINCSEM 528003201505042

50 dagen  verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2019

Cat.nr. onderzoek: 25, cat.nr. HK’18: 

 

 

30-05-2015, 1.67 M, VOS 
V. CARRERA VDL V. CARDENTO 
M. FIRST BURESCO SP STB ELITE, IBOP-(SPR), SPORT-(SPR), PROK 

V. GINUS M. U-BRESCO Z SP STB ELITE, SPORT-(SPR), PROK 
MV. UNTOUCHABLE Z -- CAVALIER KEUR 

FOK./GER.: N. SMIT,  SCHADDENBELTSWEG 1, 7645  BG HOGE HEXEL 
A.J.W. SMIT,  CANADEZENLAAN 18, 8454  KR MILDAM 

 
stap 
* 

draf 
* 

houding galop 
& balans x 2 
* 

reflexen 
x 2 

techniek 
x 2 

vermogen rijdbaar- 
heid 

instelling aanleg 
als 
spring- 
paard 

totaal 

 

7 
 

7 
 

7 8 
 

8 7,5 8 8,5 
 

8 
 

8 79,5 
* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Afstamming: 
De zelf Grand Prix springende Carrera VDL heeft zijn springaanleg niet van een vreemde. Zijn vader 
Cardento was met de Zweed Peter Eriksson goed voor zilver op het EK, WK en de Olympische Spelen 
en grootvader Baloubet du Rouet was met Rodrigo Pessoa (BRA) goed voor winst op de Olympische 
Spelen en drie Wereldbekerfinales. Carrera VDL’s moeder is een halfzus van de roemruchte Tinka’s 
Boy die met Markus Fuchs (SUI) jarenlang op het internationale spring strijdtoneel presteerde. 
Kincsem’s 1.40m springende moeder First Buresco elite en sport-spr van Ginus, liet op jonge leeftijd 
al veel springaanleg zien, getuige haar fraaie IBOP score van 86 punten, waarbij de 9,5 voor de 
reflexen er uitsprong. Grootmoeder U-Bresco Z (v.Untouchable Z) sprong internationaal Grand Prix 
met Marriët Smit-Hoekstra en bracht een Z-springpaard van Spartacus en een aangewezen hengst 
van For Pleasure. Uit de vruchtbare overgrootmoeder Jewel, preferent prestatie (v.Cavalier) zijn 
verder meerdere Z- en ZZ-springpaarden gekomen. 

 
Onderzoekrapport: 
Kincsem is een eerlijke, betrouwbare en sympathieke 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 op de voorhand en ruim voldoende van ruimte. In beweging gaat de hengst 
op de voorhand en heeft een goede balans. De galop is krachtig en heeft een goede ruimte. Kincsem 
laat zich gecontroleerd naar de sprong rijden en springt met goede reflexen en een goed 
lichaamsgebruik. De hengst springt met een gelijkmatige voorbeentechniek waarbij de sprong 
achter ruim voldoende tot goed wordt afgemaakt. Kincsem lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. 
Als springpaard heeft Kincsem veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel. 

 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 

 
Fok/aanparingsadvies: 
Kincsem kan rijdbaarheid en reflexen toevoegen aan de springpaardenfokkerij 



KANNAN JR 528003201508257

50 dagen  verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2019

Cat.nr. onderzoek: 27, cat.nr. HK’18: 

 

 

13-03-2015, 1.70 M, SCHIMMEL BRUIN GEB 
V. CORNET OBOLENSKY V. CLINTON 
M. VAN META SP STB STER, SPORT-(SPR), PROK 

V. QUICK STAR M. LADY-META RP STB STER, PREST, PROK 
MV. VOLTAIRE PREF -- NIMMERDOR PREF 

FOK./GER.: M.G. KRAMER VD MEER, ZINKWEG 272, 3262  BH OUD-BEIJERLAND 
S. VAN DER LEI, SCHUILENBURG 1, 5271  VR SINT-MICHIELSGESTEL 

 
stap 
* 

draf 
* 

houding galop 
& balans x 2 
* 

reflexen 
x 2 

techniek 
x 2 

vermogen rijdbaar- 
heid 

instelling aanleg 
als 
spring- 
paard 

totaal 

 

6 
 

6 
 

7 8 
 

9 9 9 8,5 
 

8 
 

9 86,5 
* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Afstamming: 
De invloedrijke KWPN-erkende Cornet Obolensky, die net als zijn vader en grootvader, 1.60m heeft 
gesprongen heeft in Kannan Jr opnieuw een KWPN-goedgekeurde zoon. De pedigree van KannanJr, 
de hengstenkeuringskampioen van 2018, is doordrenkt met springgenen. Niet alleen van 
vaderskant, ook van moederskant met daarin Quickstar die zelf 1.60m sprong en zijn beide ouders, 
Galoubet A en Stella die dat niveau ook behaalden. Ook Voltaire, de overgrootvader van 
moederskant zagen we in actie over 1.60m-parcoursen. Kannan Jr’s moeder Van Meta ster sport- 
(spr) bereikte de klasse internationaal 1.45m. Haar eerste dochter Bella Meta (v.Triomphe de Muze) 
sport-(spr) loopt 1.40m. Grootmoeder Lady-Meta ster prestatie bracht onder meer de preferente 
prestatiemerrie Rometa (v.Zeus), het ZZ-Licht-dressuurpaard Toy (v.Karandasj), het internationale 
springpaard Wessel (v.Quickstar) en het 1.35m-paard Eric Jr. (v. Lord Z). De overgrootmoeder 
Cemeta, een keur preferente prestatiemerrie van Nimmerdor, zelf 1.30m springen, vermaarde faam 
als moeder van de KWPN-erkende fok- en sportgrootheid Kannan (v.Voltaire) die dus een volle broer 
van de grootmoeder van Kannan Jr is. 

 
Onderzoekrapport: 
Kannan Jr is een eerlijke, betrouwbare, snel afgeleide en zeer werklustige hengst met een goede 
instelling. De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is 
net voldoende van ruimte. De draf is voldoende van ruimte. In beweging heeft de hengst een goede 
houding en voldoende balans. De galop heeft veel afdruk en heeft een goede ruimte en balans. 
Kannan Jr. springt zeer goed met het lichaam naar boven met zeer veel reflexen, veel 
lichaamsgebruik en een zeer goede voorbeentechniek waarbij de sprong achter goed wordt 
afgemaakt. Kannan Jr lijkt voorzichtig en toont zeer veel vermogen en heeft de kwaliteit om boven 
de sprong heel makkelijk naar voren te kunnen doorschakelen. Als springpaard heeft Kannan Jr 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: 
Kannan Jr kan het model verbeteren en met springkwaliteit, en met name reflexen, techniek en 
vermogen, toeven aan de springpaardenfokkerij. 

 

 
 
 
 

Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2019). 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. 


