Rapporten ingeschreven dressuurhengsten voorjaar 2019

LIVIUS 528003201600717
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 30, cat.nr. HK’19:
01-04-2016, 1.73 M, DONKERBRUIN
V. BORDEAUX V. UNITED
M. BLUEBERRY-UTOPIA DP STB ELITE, SPORT-(DRES), IBOP-(DRES), PROK
V. VIVALDI PREF M. LADY-UTOPIA RP STB STER, PREF, PREST
MV. NIMMERDOR PREF -- AKTION KEUR
FOK./GER.: R. VAN DEN HEUVEL, ZOMERDIJK 2, 5145 PJ WAALWIJK
GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
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Afstamming:
Livius, een zoon van de succesvolle Grand Prix hengst Bordeaux, brengt ook van moederszijde flink
wat dressuurgenen in. Zijn moeder Blueberry-Utopia elite, sport-(dres) is ZZ Zwaar geklasseerd en
na haar sportcarrière ingezet in de fokkerij. Livius is haar eerste nakomeling. Grootmoeder LadyUtopia, die de predicaten ster, preferent en prestatie voert, bracht o.a. ook het ZZ Licht paard
Rambo-Utopia (v.Rohdiamant), de Lichte Tour stermerrie Angelina-Utopia (v.Tuschinski). Als
overgrootmoeder vinden we de predicaatrijke Lichte Tourmerrie Halla Utopia (v.Aktion) die vooral
bekendheid geniet dankzij haar goedgekeurde keurzoon Olivi (v.Jazz) die in de Grand Prix is
uitgebracht door de Fransman Marc Boblet. Ook staat zij te boek als de moeder van de
Intermediaire gestarte Bolzano Utopia (v.Rubin Royal) en Frederico Utopia (v.Wynton) die Lichte
Tour achter zijn naam heeft staan.
Onderzoekrapport:
Livius 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, schreidend, goed van
ruimte met een goede souplesse. De draf is lichtvoetig en goed van ruimte met een achterbeen
dat goed tot dragen komt. De galop heeft een goede afdruk, is bergop met een goede tot zeer
goede ruimte en balans. Livius beweegt met een goede tot zeer goede houding, veel balans en
veel tot zeer veel souplesse. Als dressuurpaard heeft Livius 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:
Livius kan maat en formaat, schoudervrijheid en rijdbaarheid toevoegen aan de
dressuurpaardenfokkerij.
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.

LLOYD 528003201601171
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 39, cat.nr. HK’19:
05-04-2016, 1.70 M, BRUIN

V. GOVERNOR V. TOTILAS
M. HYNOLA M DP STB ELITE, IBOP-(DRES), D-OC
V. CHARMEUR M. CYNOLA M DP STB ELITE, PREF, IBOP-(DRES), PROK
MV. FLEMMINGH PREF -- NIMMERDOR PREF
FOKKER: J.C.B. MIDDELBRINK, LOO & J.J.M. HENDRIKS, LOO
GER.: G.A.M. KORBELD, ANEMOON 26, 7443 LH NIJVERDAL
M.A. CORNELISSEN, BARNEVELDSEWEG 126, 3862 PD NIJKERK
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Afstamming:
De zilveren WK Jonge Dressuurpaardenmedaillist en succesvolle Lichte Tourhengst Governor
timmert niet alleen in de sport aan de weg, ook in de fokkerij laat hij van zich horen. Zoals met zijn
zoon Lloyd, de eerste nazaat van de elite IBOP-(dres) merrie Hynola M. Uit deze merrielijn komen
naast keuringspaarden, zowel goed presterende dressuur- als springpaarden. De elite preferente
grootmoeder Cynola M (v.Flemmingh) werd preferent op haar volgende nafok: Gynola M ster
(v.Rousseau), de reeds genoemde Hynola M en 2e bezichtigingshengst Look at Me M (v.Dream Boy).
Overgrootmoeder Cynodor bracht het indrukwekkende aantal van 19 veulens waarvan er niet
minder dan 9 in de sport zijn uitgebracht op minimaal Z niveau. Daarvan springen de volgende
paarden het meest in het oog: keur prestatiemerrie Hinola (v.Voltaire) - Z2 dressuur en Z springen,
sterruin Libi’do B - Lichte Tour, Ferro-dochter Unola – Grand Prix springen met Xiakejia Wopa
(CHN), Zinola ster en sport- (dr) van Tenerife VDL - ZZ Zwaar gestart, Dynola M elite sport-(dres)
van Johnson – ZZ Licht. Cynodor is de halfzus van de goedgekeurde KWPN hengst Winchester
(v.Pele). Uit de moederlijn komt tevens het internationale Grand Prix springpaard Porland
(v.Corland) met Francisco Rodriquez Ronderos (ESP).
Onderzoekrapport:
Lloyd is een eerlijke maar brutale en snel door andere paarden afgeleide hengst die veel werklust
toont en beschikt over een goede instelling. De hengst laat zich goed bewerken. De stap is zuiver,
goed van ruimte en wordt met veel lichaamsgebruik getoond. De draf is ruim voldoende tot goed
van ruimte met een achterbeen dat nog meer tot dragen moet komen. De galop heeft een goede
afdruk, is bergop en goed van ruimte. Lloyd beweegt met ruim voldoende tot veel souplesse, een
goede houding en een goede balans. Als dressuurpaard heeft Lloyd veel aanleg en geeft zijn ruiter
een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Lloyd kan de stap verbeteren en werklust toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
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.

LEWIS 528003201606447
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 40, cat.nr. HK’19:
21-05-2016, 1.70 M, ZWARTBRUIN

V. GRAND GALAXY WIN V. APACHE KEUR
M. AMBER DP STB KEUR, IBOP-(DRES), SPORT-(DRES)
V. UPHILL M. URBANIA RP STB STER, PREF
MV. CABOCHON KEUR -- BALZFLUG
FOKKER: R. VAN WOUDENBERGH, AALST GLD
GER.: J.J. SCHALEKAMP, NOORDENDIJK 811, 3329 KG DORDRECHT
B. VAN DER HOORN, DREEF 25, 4921 ZA MADE
VAN OLST HORSES, TERHEIJDENSSPOOR 9, 4911 BW DEN HOUT
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Afstamming:
Eén van de smaakmakers van de Stallion Show 2019 was Apache-zoon Grand Galaxy Win. Hij
toonde zonen met mooie lang gelijnde modellen en krachtige bewegingen. Maar liefst 4 zonen
konden worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Waaronder Lewis uit de keur sport(dres) merrie Amber, die de verwachtingen na haar uitstekende IBOP resultaat van 83,5 punt in de
sport heeft waargemaakt op Lichte Tour-niveau. Haar volle broer Bandiet is eveneens Lichte Tour
geklasseerd. Uit overgrootmoeder Nicolet, keur preferent prestatie (v.Balzflug) zijn onder meer de
Z2 dressuurmerrie Dicolet (v.Uphill) keur sport-(dres) en de aangewezen Lichte Tour ruin Sir Jazz
(v.Jazz) geboren. Nicolet is een halfzus van de twee Grand Prix Jazz-zonen Oleander en Piaffe, die
met Aat van Essen succesvol heeft gepresteerd, en van sterruin Twister (v.Cabochon) die de klasse
ZZ Zwaar heeft bereikt.
Onderzoekrapport:
Lewis is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft een goede
bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is actief, zuiver, heeft een goede
overstap maar zou iets meer uit de schouder moeten komen. De draf is goed van ruimte met een
actief achterbeen dat goed te bewerken is. De galop heeft een krachtige afdruk, is goed van
ruimte en is gedragen. Lewis beweegt met een goede beentechniek en een ruim voldoende tot
goede houding en balans. Als dressuurpaard heeft Lewis veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed
gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Lewis kan beentechniek en bewerkbaarheid aan de dressuurpaardenfokkerij toevoegen.
Merries moeten bij voorkeur opwaarts gebouwd zijn.
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.

LANTANAS 528003201609923
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 41, cat.nr. HK’19:
09-07-2016, 1.69 M, VOS

V. SIR DONNERHALL V. SANDRO HIT
M. LANTANA V RP STB STER, PREF, PREST
V. HEMMINGWAY M. DARTHA B RP STB STER, PREF
MV. ZUIDHORN -- EROS KEUR
FOK./GER.: S.A.C. KLEUSKENS, VROUWBOOMWEG 26, 5961 PM HORST
GER.: VAN OLST HORSES, TERHEIJDENSSPOOR 9, 4911 BW DEN HOUT
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Afstamming:
De sterk verervende Sir Donnerhall, de vader van Lantanas, verenigt twee Duitse topverervers in
zich, namelijk Sandro Hit en Donnerhall. De moeder van Lantanas, de ster preferente
prestatiemerrie Lantana V (v.Hemmingway) gaf 7 hengstveulens en 10 merrieveulens, waarvan er 7
minimaal ster zijn geworden. Haar meest succesvolle dochter is Vitana V. (v.Donnerhall) die
internationaal in de Grand Prix is uitgebracht door Stephanie Peters en Morgan Barbancon Mestre. Op
haar beurt is Vitana V. de moeder van de KWPN erkende internationale Grand Prix hengst
Cennin (v.Vivaldi) met Madeleine Witte-Vrees. Van de nakomelingen van grootmoeder Dartha B ster
pref (v.Zuidhorn) zijn Marway V ster sport-(dres) (v.Hemmingway) en Ulita V. (v.Olivi) in de klasse
Z2 dressuur uitgekomen. De keur preferente overgrootmoeder Urcha is ook de overgrootmoeder van
de succesvolle internationale Grand Prix springpaarden Chaplin (v.Verdi) met Martin Fuchs (Zwi.) en
Picolien Zeldenrust (v.Indoctro) met Doda de Miranda (Bra.)
Onderzoekrapport:
Lantanas is een eerlijke, betrouwbare hengst met veel voorwaartsdrang en een goede instelling.
De hengst heeft veel inzet en bereidheid tot werken maar is vaak nog onrustig in de mond en in
de aanleuning. De stap is zuiver, actief en goed van ruimte en souplesse. In draf heeft de hengst
een actieve beentechniek, een goede tot zeer goede ruimte en een achterbeen dat goed te
bewerken is. De galop is krachtig, bergop, gedragen en goed van ruimte, Lantanas beweegt met
veel souplesse en een ruim voldoende tot goede houding en balans. Als dressuurpaard heeft
Lantanas veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Lantanas is een laag verwante hengst aan de populatie en kan formaat en beentechniek toevoegen
aan de dressuurpaardenfokkerij.
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.

TOTO'S DESIGN US DE433335084516
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 42, cat.nr. HK’19:
03-03-2016, 1.70 M, ZWART

V. TOTILAS V. GRIBALDI PREF
M. PANDORA LADY DP
V. DE NIRO M. PANDORA DP
MV. SIR DONNERHALL -- LAVAUZELLE AA
FOKKER: GESTÜT LEWITZ, STEINFELD
GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
P. SCHOCKEMOHLE, MÜNSTERLANDSTRASSE 53, 49439 MUHLEN
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Afstamming:
De bij leven al legendarische Totilas tekent voor het vaderschap van Toto’s Design U.S. De
sportprestaties van Totilas zijn ongekend. Hij is zowel wereldkampioen, wereldrecordhouder en ook
nog World Cup winnaar. Hij was de sensatie en publieksmagneet van de Stallion Show 2019 in Den
Bosch waar hij met zijn goedgekeurde zonen een onvergetelijke show gaf. In Toto’s Design heeft
Totilas zijn vijfde KWPN goedgekeurde zoon. De moeder van Toto’s Design, Pandora Lady (v.De
Niro), is een volle zus van de onder andere in Oldenburg en Westfalen goedgekeurde premiehengst
Don de Niro (v.De Niro) en de in Olgenburg goedgekeurde Forlong (v.For Romance I). De
grootmoeder Pandora (v.Sir Donnerhall) is een staatspremiemerrie en de halfzus van de in
Oldenburg goedgekeurde Dream On (v.Depardieu II). Veel bloed wordt ingebracht via de Anglo
Arabische overgrootmoeder Primera x (Lavauzelle x x Inschallah x).
Onderzoekrapport:
Toto’s Design US is een eerlijke, betrouwbare en sympathieke hengst met een goede instelling.
De hengst laat zich goed bewerken. De stap is zuiver en ruim voldoende tot goed van ruimte en
zou achter meer buiging in het spronggewricht kunnen hebben. De draf is lichtvoetig, goed van
ruimte met een achterbeen dat goed te bewerken is maar dat nog meer kracht zou moeten
ontwikkelen. De galop is lichtvoetig, bergop met een goede ruimte en veel balans. Toto’s Design
US beweegt met een goede houding, veel balans en veel souplesse. Als dressuurpaard heeft
Toto’s Design US 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:
Toto’s Design US kan het model verbeteren en lichtvoetigheid toevoegen aan de
dressuurpaardenfokkerij.
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.

LADIGNAC 528003201605029
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 43, cat.nr. HK’19:
03-03-2016, 1.71 M, ZWARTBRUIN

V. ZONIK D-OC V. BLUE HORS ZACK AANGW
M. HELIANTHE DP STB ELITE, SPORT-(DRES), IBOP-(DRES), PROK
V. APACHE KEUR M. SALVINIA RP STB STER, PREF, PREST, D-OC
MV. DEMOCRAAT -- VICO
FOK./GER.: DRESSUUR STAL NATHALIE SMEETS, TIENDWEG 9, 4152 GC RHENOY
GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
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Afstamming:
Ladignac is de eerste goedgekeurde zoon van de in 2018 erkende internationale Grand Prix hengst
Zonik die onder Edward Gal uitstekend presteert. De elite sport-(dres) Z2 dressuurmerrie Helianthe
(v.Apache) heeft met haar eerste veulen Ladignac al direct een klinkend resultaat met een
goedgekeurde hengst. Grootmoeder Salvinia (v.Democraat) voert de predicaten ster, preferent en
prestatie. Haar kinderen Bobo (v.UB40) en Europa elite sport-(dres) van Andretti presteren op
respectievelijk Lichte Tour en ZZ Licht niveau. De overgrootmoeder, stermerrie Euphorbia (v.Vico),
gaf de sportnakomelingen Jamal (v.Belisar) die de sportstand Z1 op zijn naam heeft, sport(dres)merrie Lilium (v.Damiro L) met een Z2 dressuurstand en Recalcitrant (v.Gribaldi) die is
gestart in de Z1 dressuur. De moederlijn vervolgt met de bekende keur preferente prestatiemerrie
Lies (v.Eros), zij is onder andere de moeder van het internationale Grand Prix paard Windsor
(v.Roemer). Uit deze sterke moederlijn komen ook de bekende Olympische Grand Prix merrie
Nadine (v.T.C.N. Partout) met Hans Peter Minderhoud en de goedgekeurde KWPN hengsten
Kroonjuweel (v.Belisar), Dorado (v.Krack C) en Galandro (v.Bon Bravour).
Onderzoekrapport:
Ladignac is een eerlijke, betrouwbare, op zijn ruiter geconcentreerde hengst met een zeer goede
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken. De stap is
actief, zuiver en goed tot zeer goed van ruimte en souplesse. De draf is ruim voldoende van
ruimte met een achterbeen dat zeer goed te bewerken is. De galop heeft een krachtige afdruk, is
ruim voldoende van ruimte en heeft veel gedragenheid. Ladignac beweegt met een goede
beentechniek en een goede tot zeer goed houding en balans. Als dressuurpaard heeft Ladignac
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:
Ladignac kan bewegingskwaliteit, rijdbaarheid en instelling toevoegen aan de
dressuurpaardenfokkerij.
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.

KAISER WELTINO 528003201505826
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 45, cat.nr. HK’18:
21-06-2015, 1.69 M, ZWART

V. DANTE WELTINO V. DANONE I
M. FLORENCA DP STB ELITE, SPORT-(DRES), PROK
V. VIVALDI PREF M. ANTINE-NOMIA DP STB ELITE, SPORT-(DRES), PROK
MV. NEGRO PREF -- ROHDIAMANT
FOKKER: H. VEURINK, BERGENTHEIM
GER.: R. & I. VENINGA V.O.F., HOOFDWEG 7, 7934 PD STUIFZAND
MATTY MARISSINK STABLES V.O.F., STAPELERWEG 2, 7957 NB DE WIJK
N. GOTTMER, DORPSSTRAAT 46, 7957 AW DE WIJK
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Afstamming:
De dressuurhengst Dante Weltino, die internationaal in de Grand Prix wordt uitgebracht door de
Zweedse Therese Nilshagen, tekent voor het vaderschap van Kaiser Weltino. Zowel de vader, de
grootvader en overgrootvader van Dante Weltino hebben de Grand Prix dressuur bereikt. Z2
dressuurmerrie Florenca, de moeder van Kaiser Weltino, voert de predicaten elite en sport-(dres).
Haar Expression-zoon Jack Sparrow bereikte de 3e bezichtiging. Grootmoeder Antine-Nomia elite,
sport-(dres) van Negro is Z2 dressuur. De ster preferente prestatie overgrootmoeder Pinomia v.
Rohdiamant gaf als meest opvallende nakomelingen de 2e bezichtigingshengst en in de door Sharon
McCusker (USA) in de Grand Prix uitkomende Wrigley (v.Son de Niro), de Z2 dressuur ster sport(dres) merrie Balenciaga Nomia (v.Johnson) en Doutzen Nomia ster sport-(dres) (v.Santano) die
eveneens Z2 dressuur is.
Onderzoekrapport:
Kaiser Weltino is een eerlijke, 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 zuiver, actief en ruim voldoende tot goed van ruimte. In draf beweegt de
hengst lichtvoetig met een ruim voldoende tot goede ruimte en een achterbeen dat goed te
bewerken is. De galop is bergop, gedragen en ruim voldoende van ruimte. Kaiser Weltino
beweegt met veel souplesse, een ruim voldoende houding en een zeer goede balans waarbij zijn
vermogen tot sluiten positief opvalt. Als dressuurpaard heeft Kaiser Weltino 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:
Kaiser Weltino kan rijdbaarheid, instelling en het vermogen tot sluiten/verzamelen toevoegen aan
de dressuurpaardenfokkerij .
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.

KING VAN HET HAARBOSCH 528003201505679
50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2019
Cat.nr. onderzoek: 50, cat.nr. HK’18:
01-06-2015, 1.69 M, BRUIN

V. SPIELBERG V. SUNNY BOY
M. GINA DP STB ELITE, IBOP-(DRES), PROK
V. FLORENCIO KEUR M. RA-SHELL RP STB ELITE, PREF, PREST, D-OC
MV. HOUSTON KEUR -- L.RONALD
FOKKER: L. VAN AAKEN, WINTELRE
GER.: G. RÖST-DE GROOT, HAARWEG 5, 3776 MS STROE
L.J. RÖST, HAARWEG 5, 3776 MS STROE
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Afstamming:
Spielberg heeft meerdere Grand Prix dressuurpaarden voortgebracht. Daarvan loopt Suppenkasper
(stamboeknaam Danny Boy) uit de keur prestatiemerrie Upanoeska (v.Krack C) zich met de
Amerikaan Steffen Peters de laatste maanden bijzonder in de kijker door het scoren van ruim 80% in
de Grand Prix Kür in Del Mar (USA). Spielberg bracht in combinatie met de elite merrie Gina (v.
Florencio), King van het Haarbosch en heeft daarmee zijn eerste goedgekeurde zoon. Uit
grootmoeder Ra-shell elite preferent prestatie zijn het Grand Prix paard Caprice (v.Johnson) met als
amazone Noel Williams (USA) en zijn aangewezen broer Edison, die ZZ Zwaar geklasseerd is,
voortgekomen. De keur preferente overgrootmoeder Ester mag onder meer de ZZ Licht gestarte
Swindon (v.Wellington ) tot haar kinderschare rekenen. Ook de springpaarden Equador (v.Zacharov
) – internationaal 1.45 springen en Fira (v.Zambesi ) - Int 1.35 zijn ontsproten uit deze moederlijn.
Onderzoekrapport:
King van het Haarbosch 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 zuiver, actief en goed van ruimte. De draf is lichtvoetig en goed van ruimte en souplesse.
De galop is bergop met een goede ruimte. King van het Haarbosch beweegt met veel houding,
een goede balans en een goede souplesse. Als dressuurpaard heeft King van het Haarbosch veel
aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
King van het Haarbosch kan de basisgangen verbeteren en rijdbaarheid en instelling aan de
dressuurpaardenfokkerij toevoegen.
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.

