
 
Rapporten ingeschreven Gelderse hengsten najaar 2020 
 
 
MEXPRESSION 528003201707170 
 

28 dagen verrichtingsonderzoek/Gelderse hengsten – najaar 2020 
 
Cat.nr. onderzoek: 31 cat.nr. HK’20: 602 
17-04-2017, 1,72 M, BRUIN  

 V. EXPRESSION V. VIVALDI PREF 

 M. COLINDA GP STB STER, PROK 

  V. KOSS PREF M. ORANDA GP STB ELITE, PREF, PREST, SPORT-(DRES), PROK 

  MV. ZICHEM KEUR -- THEOLOOG  

FOKKER: H.A. BRUIL, TERBORG 

GER.: J.D. JONKER, DE ROTSTUIN 22, 7325 GC APELDOORN 

VERWAIJEN, HARDERWIJKERWEG 50, 6961 GE EERBEEK 

 

Dressuur Springen 

stap draf galop houding Geschiktheid 

beweging 

techniek Voorzichtig

heid 

instelling geschiktheid 

7,5 8 8,5 7,5 8 7,5 7,5 8,5 7,5 

 
Afstamming: 
De vader van Mexpression is de dressuurhengst Expression (v.Vivaldi), die met Diederik van Silfhout 
in de internationale Grand Prix is geklasseerd. 
Mexpression’s moeder Colinda ster PROK is een dochter van de Gelderse preferente stempelhengst 
Koss. Colinda haalde op de stamboekkeuring 80 punten voor het exterieur en 80 punten voor de 
draf en houding. Haar moeder Oranda, van de keurhengst Zichem, is een elite preferente prestatie 
sport-dressuurmerrie die zelf M1-dressuur is geklasseerd. Zij bracht onder andere de volle broer van 
Colinda, Tinus, die in België Prix St.Georges is geklasseerd. Ook bracht ze van Koss en Oscar nog Z-
dressuurpaarden. Hierna vinden we de merrie Biola preferent, een dochter van Theoloog. Zij bracht 
van Goudsmid een 1.20m-springpaard en een Z2-dressuurpaard en daarnaast een M2-
dressuurpaard van Zichem. Verder vinden we de hengsten Adjudant en Folkert in de moederlijn.  
  
Onderzoekrapport: 
Mexpression is een eerlijke, betrouwbare  hengst met een goede instelling en zeer veel werklust. 
De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim 
voldoende tot goed van ruimte en souplesse. De draf is actief, heeft een goede afdruk en is goed 
van ruimte waarbij het achterbeen nog meer tot dragen zou moeten komen. De galop is actief, 
krachtig, gedragen en goed tot zeer goed van ruimte. In beweging heeft Mexpression een ruim 
voldoende houding en een goede balans.   
Mexpression is eerlijk met het springen, toont ook hierbij een goede instelling en zeer veel 
werklust en heeft een ruim voldoende tot goede techniek en lijkt daarbij voorzichtig. De hengst 
lijkt voor het springen een goede aanleg te hebben. 
In het terrein heeft Mexpression een goede werklust en instelling en is braaf in vreemde situaties.  
Mexpression geeft zijn ruiter zowel in de binnenpiste als op het buitenterrein een betrouwbaar en 
goed gevoel. 
 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Fok/aanparingsadvies:. 
Mexpression kan het model verbeteren en rijdbaarheid toevoegen aan de Gelderse fokkerij. 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (november 2020). 
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. 



MANDIENIO WL 528003201701156 
 

28 dagen verrichtingsonderzoek/Gelderse hengsten – najaar 2020 
 
Cat.nr. onderzoek: 32 cat.nr. HK’20: 603 
11-04-2017, 1,67 M, BRUIN  

 V. GLAMOURDALE V. LORD LEATHERDALE  

 M. WIDIENI GP STB KEUR, SPORT-(DRES) 

  V. PARCIVAL KEUR M. RIDIENI GP STB KEUR, SPORT-(DRES) 

  MV. LAURENTZ -- HENDO  

FOK./GER.: K. PESTMAN & J.J. PESTMAN, KLEIN GARNWERD 2, 9951 TR WINSUM GN 

 

Dressuur Springen 

stap draf galop houding Geschiktheid 

beweging 

techniek Voorzichtig

heid 

instelling geschiktheid 

8 8 8 7,5 8 7,5 8,5 7,5 7,5 

 
Afstamming: 
De hengst Glamourdale staat te boek als de vader van Mandienio WL. Glamourdale was als 
zevenjarige wereldkampioen op het WK Jonge Dressuurpaarden en komt inmiddels uit in de Zware 
Tour met Charlotte Fry. 
Mandienio WL’s moeder Widieni is keur en behaalde dankzij haar prestaties in de sport op Z1-niveau 
ook het sportpredicaat. Zij behaalde tevens hoge cijfers tijdens de IBOP. Haar vader is de 
keurhengst Parcival, die in de Lichte Tour uitkwam. Van Desperado bracht ze een dochter die 
geklasseerd is in het M1-dressuur. Daarna vinden we de keur sportmerrie Ridieni (v.Laurentz), die 
Z2 is geklasseerd. Zij bracht van Zethar een M1-dressuurpaard. Vervolgens zien we Ladona 
(v.Hendo) in de moederlijn, die we kennen als de grootmoeder van de in 2018 goedgekeurde 
Gelderse hengst Kardieno (v.Dante Weltino). Ook is ze de grootmoeder van het Inter-I-paard Diede 
Dieni (v.Spielberg), een Z2-paard van Flemmingh en een 1.45m-springpaard van Eldorado van de 
Zeshoek. Rechtstreeks bracht Ladona van Parcival een dochter die zowel Z2-dressuur liep als Z 
heeft gesprongen. 
  
Onderzoekrapport: 
Mandienio WL is een eerlijke, wat dominante hengst die goed te rijden is met een ruim voldoende 
instelling en veel looplust. De hengst heeft ruim voldoende bereidheid tot werken en laat zich 
goed bewerken. De stap is zuiver, actief en goed van ruimte en souplesse. De draf heeft een 
goede afdruk en is goed van ruimte waarbij het achterbeen goed ondertreedt en goed tot dragen 
komt. De galop is actief, krachtig, gedragen en goed van ruimte. In beweging heeft Mandienio WL 
een goede houding. Mandienio WL is eerlijk met het springen, toont ook hierbij een goede 
werklust, veel afdruk en een goede techniek. De hengst lijkt voorzichtig en toont voor het 
springen ruim voldoende tot veel aanleg te hebben. 
In het terrein heeft Mandienio WL veel looplust, is geconcentreerd op de ruiter en braaf in 
vreemde situaties. Mandienio WL geeft zijn ruiter zowel in de binnenpiste als op het buitenterrein 
een goed gevoel. 
 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Fok/aanparingsadvies:. 
Mandienio WL kan de bewegingen en springtechniek verbeteren binnen de Gelderse fokkerij. Merries 
dienen bij voorkeur formaat te hebben en langgelijnd te zijn. 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (november 2020). 
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. 



MARKANT BK 528003201701415 
 

28 dagen verrichtingsonderzoek/Gelderse hengsten – najaar 2020 
 
Cat.nr. onderzoek: 33 cat.nr. HK’20: 605 
11-04-2017, 1,76 M, BRUIN  

 V. WILSON V. KOSS PREF 

 M. WIEZELMA GP STB STER, PREF 

  V. SIRIUS M. EZELMA RP STB KEUR, PREF 

  MV. UBIS -- PRETENDENT KEUR 

FOKKER: L.W.M. KOLLENBURG, BEST 

GER.: VERWAIJEN, HARDERWIJKERWEG 50, 6961 GE EERBEEK 

 

Dressuur Springen 

stap draf galop houding Geschiktheid 

beweging 

techniek Voorzichtig

heid 

instelling geschiktheid 

7,5 7,5 9 7,5 8 7,5 8 9 8 

 
Afstamming: 
Markant BK is een zoon van de Lichte Tour-hengst Wilson (v.Koss), die door de Japanse Satsuki 
Watanabe daarnaast ook bij de Young Riders is uitgebracht.  
De moeder van Markant BK is Wiezelma, een ster preferente dochter van Sirius die in de klasse M 
mennen is uitgebracht. Zij bracht van Vitens en Danser reeds M-dressuurpaarden. Haar moeder 
Ezelma keur preferent (v.Ubis) kreeg hoge cijfers voor haar IBOP en bracht onder andere het 
internationale dubbelspanpaard Oleander (v.Clavecimbel) en een ZZ-Licht-paard van Goodtimes.  
Ezelma’s moeder Vuzelma keur preferent (v.Pretendent) is de grootmoeder van het Grand Prix-
dressuurpaard Luzelma (v.Cabochon), die door Christa Larmoyeur werd uitgebracht. Daarnaast is ze 
onder andere de (groot)moeder van het internationale springpaard Ottoline Slottie (v.Peter Pan) en 
diverse Z-dressuurpaarden en 1.20m-springpaarden. Het Lichte Tour-paard Elect (v.Zaire) komt 
eveneens uit deze moederlijn. 
  
Onderzoekrapport: 
Markant BK is een eerlijke, betrouwbare, fijn te rijden hengst met veel werklust en een zeer 
goede instelling. De hengst is ongecompliceerd, heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich 
goed tot zeer goed bewerken. De stap is bij ontspanning ruim voldoende tot goed van ruimte en 
souplesse. De draf is functioneel, heeft een goed afdruk en is ruim voldoende tot goed van ruimte 
waarbij het achterbeen nog meer tot dragen zou moeten komen. De hengst is zeer groot en de 
verwachting is dat dit na mate de hengst ouder wordt zich verder zal ontwikkelen. De galop is 
actief, krachtig, zeker voor zijn leeftijd en stokmaat, zeer goed gedragen, goed van ruimte 
waarbij de hengst opvallend makkelijk changeert. In beweging zou de hengst een fractie meer 
met de schoft naar boven moeten lopen.   
Markant BK is eerlijk met het springen, toont ook hierbij een goede werklust en een ruim 
voldoende tot goede techniek en lijkt voorzichtig en toont voor het springen veel aanleg te 
hebben.  
In het terrein is de hengst volgens de ruiters een genot om te rijden, ongecompliceerd, 
geconcentreerd op de ruiter, een prima werklust en braaf in vreemde situaties.  
Markant geeft zijn ruiter zowel in de binnenpiste als op het buitenterrein een betrouwbaar en zeer 
goed gevoel. 
 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Fok/aanparingsadvies:. 
Markant BK kan maat en formaat toevoegen en de instelling en rijdbaarheid verbeteren binnen de 
Gelderse populatie. 
 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (november 2020). 
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. 
 


