EXTREME U.S. DE433330772119
35 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 30, cat.nr. HK’22: 350
12-04-2019, 1,71 M, ZWART

V. ESCAMILLO V. ESCOLAR
M. VIVA CONTANA PS DP
V. VIVALDI PREF M. CONTANA
MV. DON SCHUFRO ERK -- CONTINUE
FOKKER: GESTUET LEWITZ, STEINFELD
GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
P. SCHOCKEMOHLE, MÜNSTERLANDSTRASSE 53, 49439 MUHLEN
stap
x2

draf
x2

9

galop
x2

9

8,5

souplesse

9

houding &
balans

9

rijdbaarheid
en instelling

aanleg als
dressuurpaard

9

9

totaal

89

Afstamming:
Extreme U.S. is de eerste bij het KWPN goedgekeurde zoon van Escamillo, die als zesjarige zilver
won op het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden. De Escolar-zoon Escamillo was premiehengst en
werd vervolgens tot winnaar uitgeroepen in de Duitse sporttest. De moeder van Extreme U.S. is de
Hannoveraanse Viva Contana PS, een dochter van de preferente dressuurpaardenvererver Vivaldi.
De moederlijn van Extreme U.S. vervolgt met de Don Schufro-dochter Contana, zij gaf in combinatie
met Sandro Hit zowel de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Swagman, alsmede het
internationale Grand Prix-paard Swagman 2 en het Lichte Tour-paard Equiscio’s Welldone. Tevens
dient Contana als grootmoeder van de bij het KWPN goedgekeurde Total US, die op internationaal
Grand Prix-niveau presteert, en de sportpaarden Great Gatsby PS en Zaid 3. Deze moederlijn kent
vele elders gekeurde hengsten, waaronder Dante U.S., Debutant PS en Fürst Zonik PS.
Overgrootmoeder Contia (v.Continue) is zowel moeder als grootmoeder van vele goed presterende
springpaarden.
Onderzoekrapport:
Extreme U.S. is een evenwichtige, betrouwbare, op zijn ruiter gefocuste hengst met een zeer goede
instelling. De hengst heeft zeer veel inzet en werklust en laat zich zeer goed door zijn ruiter
bewerken. De stap is actief, zuiver van viertakt en zeer goed van ruimte met veel lichaamsgebruik.
De draf is goed van ruimte, heeft een goede afdruk, een zeer goede voorbeentechniek en een goed
ondertredend achterbeen dat zeer goed tot dragen komt. De galop is bergop, goed van kracht, met
zeer veel gedragenheid en ruimte. Extreme U.S. beweegt met veel takt en een zeer goede
beentechniek, zelfhouding en balans, waarbij zijn vermogen tot schakelen zeer positief opvalt. Als
dressuurpaard heeft Extreme U.S. 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:
Extreme U.S. kan bewegingstechniek, lichaamsgebruik en rijdbaarheid en instelling verbeteren en
het vermogen tot schakelen toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (mei 2022). 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.

OSAKA 528003201903492
35 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 31, cat.nr. HK’22: 353
10-04-2019, 1,74 M, BRUIN
V. ESCOLAR V. ESTOBAR NRW
M. CAPRI P DP STB ELITE, PREF, EPTM-(DRES), PROK
V. FLORENCIO KEUR M. ORENDY RP STB STER, PREF, PREST
MV. JAZZ PREF -- ULFT KEUR
FOK./GER.: PEGASUS STABLES, GRONDHUTTENWEG 3, 7497 NE BENTELO
GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
B. BLAAUWGEERS, GEERMANSTRAAT 26, 7678 BK GEESTEREN
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Afstamming:
Osaka is de eerste bij het KWPN goedgekeurde zoon van Escolar, de hengst die onder Hubertus
Schmidt internationaal zeer succesvol heeft gepresteerd in de Grand Prix. Moeder Capri P (elite pref
EPTM-dres PROK) stamt af van de keurhengst Florencio. Deze zeer goed geteste merrie behaalde in
de EPTM een score van maar liefst 88,5 punten, waaronder vijf maal een negen en komt uit de
bekende stam van Huub en Tiny van Helvoirt. Naast Osaka dient Capri P ook als moeder van de
KWPN-hengst Grenoble (v.Bordeaux). Tevens bracht Capri P Irendy P (v.Jack Sparrow) en Jefferson
P (v.De Niro) die respectievelijk op Z1- en Z2-niveau geklasseerd zijn. Grootmoeder Orendy (ster
pref prest van Jazz) dient als moeder van de KWPN-hengst Zhivago (v.Krack C), alsmede de Zware
Tour-paarden Anderson P (v.Painted Black) en Estados (v.Krack C) en het Z1-dressuurpaard
Scaramouche. De moederlijn vervolgt zich met de Welbekende keur preferente prestatiemerrie Endy
(Ulft x Amor), wiens nafok zowel gepresteerd heeft in sport als fokkerij. Endy dient als moeder van
de NMK-kampioene en Z2-geklasseerde Andy, het internationale Grand Prix-paard Broere Karmijn,
het Lichte Tour-paard Zendy en is grootmoeder en overgrootmoeder van een groot aantal
internationaal presterende dressuurpaarden. Bovendien is Endy grootmoeder van de KWPNhengsten Charmeur, Zuidenwind en Viento Uno W.
Onderzoekrapport:
Osaka is een imponerende, sympathieke hengst met zeer veel werklust en een goed tot zeer goede
instelling. De hengst laat zich goed bewerken. De stap is zeer krachtig en goed van overstap, maar
zou nog constanter mogen doortreden. In draf beweegt de hengst met zeer veel afdruk en
zweefmoment. De draf heeft een goede takt, ruimte, en een achterbeen dat ruim voldoende tot
dragen komt. De galop is zeer krachtig, heeft zeer veel zweefmoment en veel balans. Osaka
beweegt met veel tot zeer veel souplesse, een zeer goede balans met veel schakelvermogen. Osaka
heeft in beweging veel kracht en voorwaartse drang. Als dressuurpaard heeft Osaka 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:
Osaka kan in beweging het zweefmoment verbeteren en kracht en afdruk toevoegen aan de
dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (mei 2022). 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.

O'TOTO VAN DE WIMPHOF 528003201903824
35 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 33, cat.nr. HK’22: 428
06-04-2019, 1,70 M, BRUIN
V. GLOCK'S TOTO JR. V. TOTILAS ERK
M. RASTEDE DP STB ELITE, PREF, IBOP-(DRES), SPORT-(DRES), PROK
V. RICCIONE M. SABRIENA
MV. SANDRO HIT -- CLASSIKER
FOK./GER.: C. RIENKS-KRAMER, NACHTLÂN 2, 9213 RG DE WILGEN
GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
EJ RIENKS, NACHTLÂN 2, 9213 RG DE WILGEN
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Afstamming:
O’Toto van de Wimphof is een zoon van de internationale Grand Prix-hengst GLOCK’s Toto Jr., de
Totilas-zoon die zich zowel in de sport als fokkerij bewijst. Met O’Toto van de Wimphof krijgt
GLOCK’s Toto Jr. zijn zesde directe zoon bij het KWPN-goedgekeurd. De moeder van O’Toto van de
Wimphof is Rastede (elite pref IBOP-dres sport-dres PROK van Riccione). Zij is zelf Z2-geklasseerd
en is eveneens de moeder van de KWPN-hengst Just Wimphof (v.de Niro), die succesvol in het ZZZwaar wordt uitgebracht. Rastede wist op te vallen met een IBOP-score van 84,5 punten, waaronder
een 9 voor de draf en de aanleg als dressuurpaard. Ook kwam ze als beste merrie uit de bus tijdens
de finale van de Pavo Cup. Rastede bracht in combinatie met Sezuan een dochter die op de KWPNNA-keuring wist te overtuigen met hoge cijfers. De moederlijn gaat via Sandro Hit-dochter Sabriena
terug op de merrie Fiella (v.Classiker). Fiella dient als grootmoeder van een groot aantal
sportpaarden, waaronder de Zware Tour-paarden D’angelo, Dolcetto-O en Ferra de Jeu, alsmede de
Lichte Tour-paarden Aniko en Esprit. Verder in de moederlijn vinden we de Donnerhall-dochter
Fantastica, zij staat bekend als de volle zus van dressuurvererver en Grand Prix-hengst Blue Hors
Don Schufro.
Onderzoekrapport:
O’Toto van de Wimphof is een eerlijke, sympathieke, op zijn ruiter gefocuste hengst met een zeer
goede instelling. De hengst heeft zeer veel inzet en looplust en laat zich zeer goed door zijn ruiter
bewerken. De stap is zeer goed van takt, is actief en goed van ruimte met veel lichaamsgebruik. De
draf is expressief, zeer goed van ruimte, heeft een goede afdruk, een zeer opvallende
voorbeentechniek met veel schoudervrijheid en een goed ondertredend achterbeen dat goed tot
dragen komt. De galop is goed van kracht met zeer veel balans en ruimte, veel lichaamsgebruik en
gedragenheid. O’Toto van de Wimphof beweegt met veel takt en een zeer goede beentechniek, veel
zelfhouding en zeer veel balans waarbij de expressie in zijn voorhand zeer positief opvalt. Als
dressuurpaard heeft O’Toto van de Wimphof 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:
O’Toto van de Wimphof kan in beweging voorbeentechniek en rijdbaarheid en instelling verbeteren
en lichtvoetigheid toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (mei 2022). 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.

SECRET LOVER DE433330376219
35 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 38, cat.nr. HK’22: 595
20-05-2019, 1,69 M, ZWART
V. SECRET V. SEZUAN
M. OH LA LA
V. FÜRSTENBALL M. OLYMPIA IV
MV. FLORESTAN I -- LANDRITTER
FOKKER: B ZUMBRUCH, WANGERLAND
GER.: VAN OLST HORSES, TERHEIJDENSSPOOR 9, 4911 BW DEN HOUT
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Afstamming:
Secret Lover is de eerste bij het KWPN gekeurde zoon van Secret, de zoon van drievoudig
wereldkampioen bij de jonge paarden: Sezuan. Secret behaalde op het WK Jonge Dressuurpaarden
te Ermelo de zilveren medaille in de vijfjarigen finale. De moeder van Secret Lover is Oh La La, zij
verenigt het bloed van meerdere Duitse dressuurverervers. Oh La La bracht in combinatie met
Secret ook de merrie Orinda. Zij kreeg op de Oldenburger-merriekeuring een hoofdpremie en werd
daarmee uitgenodigd voor de Elitestutenschau. De vader van Oh La La is Fürstenball, hij won in
2011 het Bundeschampionat, was tweevoudig finalist op het WK Jonge Dressuurpaarden en is
leverancier van meerdere keuringskampioenen. Overgrootvader in de moederlijn is Florestan I, die
tot kampioenshengst werd uitgeroepen op de Rheinischen Hauptköring. Florestan I heeft vele
nakomelingen voortgebracht die goed presteren in de sport. De moederlijn vervolgt met de
Landritter-dochter Die Landlady, zij tekent voor het moederschap van het internationale Grand Prixspringpaard Loxley 38 (v.Lennon) en het 1.45 m-springpaard Criss (v.Cristo).
Onderzoekrapport:
Secret Lover is een eerlijke, sympathieke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling. De
hengst heeft zeer veel looplust en bereidheid tot werken en laat zich goed rijden. De stap is zuiver,
goed van ruimte en ruim voldoende van lichaamsgebruik. De draf is zeer actief en heeft een goede
beentechniek. De galop is bergop, met een krachtig onder springend achterbeen, toont zeer veel
gedragenheid en veel ruimte. De hengst beweegt met een goede beentechniek. Secret Lover heeft
een aansprekend front en beweegt met veel souplesse, veel tot zeer veel zelfhouding en balans. Als
dressuurpaard heeft Secret Lover 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:
Secret Lover kan het dressuurpaardenmodel, uitstraling en de galoppade verbeteren.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (mei 2022). 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.

