Rapporten ingeschreven springhengsten najaar 2020
MINDSET ES 528003201700993
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 2, cat.nr. HK’20: 002
01-04-2017, 1,70 M, BRUIN
V. AGANIX DU SEIGNEUR V. OGANO SITTE
M. HOSANNE ES SP STB KEUR, SPORT-(SPR)
V. KANNAN ERK M. SEELOTTE SP STB STER, PREF, PREST
MV. LANCER II -- PILOT
FOK./GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN ’T WAAL
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Afstamming:
De vader van Mindset ES is de populaire Aganix du Seigneur, op zijn beurt weer een zoon van de
Grand Prix-hengst Ogano Sitte. Aganix du Seigneur was met Jos Lansink succesvol tot op 1.55mniveau, tot een blessure zijn sportcarrière voortijdig beëindigde.
De NMK-merrie Hosanne ES keur sport-spr is de moeder van Mindset ES, zij springt zelf op 1.45mniveau nadat ze finaliste was in de Blom Cup als zevenjarige en deelnam aan het WK Jonge
Springpaarden. Ze is een dochter van de dit jaar overleden topvererver Kannan, onder Michel
Hecart succesvol op het hoogste niveau. Hosanne ES’ moeder Seelotte ster preferent prestatie
(v.Lancer II) is de moeder van KWPN-hengst Extase (v.Casall), die internationaal 1.45m springt.
Ook bracht ze Accent Z (v.Air Jordan Z) die 1.50m is geklasseerd. De derde moeder is Ilotte ster
prestatie (v.Pilot), de moeder van KWPN-hengst Oklund die onder Eric van der Vleuten Grand Prix
sprong, en de erkende hengst Plot-Blue (v.Mr. Blue), eveneens Grand Prix onder Marcus Ehning.
Daarnaast bracht ze van Holland en Lord Z respectievelijk 1.35m- en 1.30m-paarden en is ze de
grootmoeder van de Grand Prix-paarden Babylotte (v.Dollar du Murier,) en Dakar TN (v.Nabab de
Reve) en de KWPN-hengst Elton John (v.Clearway), die internationaal 1.50m springt. Daarnaast is
ze (over)grootmoeder van een groot aantal internationale springpaarden op 1.30m- tot 1.50mniveau.
Onderzoekrapport:
Mindset ES is een eerlijke, betrouwbare en comfortabel te rijden 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 van ruimte en ruim
voldoende krachtig. In beweging heeft de hengst ruim voldoende tot een goede houding en
balans. De galop is actief met een goede ruimte en buiging in het achterbeen, een goede balans
waarbij de hengst goed changeert. Mindset ES springt goed met het lichaam naar boven met zeer
goede reflexen en ruim voldoende lichaamsgebruik. Mindset ES springt met een goede
beentechniek. Mindset ES lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel atletisch vermogen en
overzicht. Als springpaard heeft Mindset ES 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:
Mindset ES kan de springkwaliteiten verbeteren, met name de reflexen, vermogen en instelling.
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.

MANCHESTER RED WINE DE418180121917
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 3, cat.nr. HK’20: 004
12-03-2017, 1,70 M, BRUIN

V. AGANIX DU SEIGNEUR V. OGANO SITTE
M. DELIGHT W SP REG. A
V. CLEARWAY M. ROCKELLA-S RP STB ELITE, SPORT-(SPR), PROK
MV. LITTLE ROCK -- CAROLUS I
FOKKER: T. SIERGIEJ, CEDYNIA
GER.: STAL BRINKMAN, RIJKSSTRAATWEG 183 A, 7391 MN TWELLO
B. BLAAUWGEERS, GEERMANSTRAAT 26, 7678 BK GEESTEREN
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Afstamming:
De vader van Manchester Red Wine is de populaire Aganix du Seigneur, op zijn beurt weer een zoon
van de Grand Prix-hengst Ogano Sitte. Aganix du Seigneur was met Jos Lansink succesvol tot op
1.55m-niveau, tot een blessure zijn sportcarrière voortijdig beëindigde.
De merrie Delight W is een dochter van de Capitol I-zoon Clearway, die onder andere de vader is
van de Grand Prix-paarden Clarimo (Rolf-Göran Bengtsson) en Glock’s Cognac Champblanc (Gerco
Schröder) en zelf Grand Prix sprong. Delight bracht van Berlin een 1.30m-paard en haar moeder
Rockella-S elite sport-spr kennen we als het Grand Prix-springpaard van Manuel Fernandez Saro
(Bra). Zij bracht van Harley VDL eveneens een 1.30m-paard. Daarachter vinden we de Carolus Idochter May-Flower keur preferent prestatie, die tijdens haar EPTM hoge cijfers kreeg voor de
springonderdelen en de moeder is van het Grand Prix-springpaard Vrieda O. (v.Hold Up Premier) va
Samuel de Pauw (Bel). Ook bracht ze 1.40m- en 1.30m-paarden van Goodtimes en Harley VDL en
is ze de (over)grootmoeder van diverse internationale 1.35m- en 1.40m-springpaarden.
Onderzoekrapport:
Manchester Red Wine is een eerlijke, laconieke en sympathieke hengst met ruim voldoende tot
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. In beweging
heeft de hengst een ruim voldoende tot goede houding en balans. De galop is lichtvoetig, heeft
een goede ruimte, changeert makkelijk en is iets op de voorhand. Manchester Red Wine springt
goed met het lichaam naar boven met goede reflexen. De hengst springt met een goede
voorbeentechniek en ruim voldoende tot veel ruggebruik. Manchester Red Wine lijkt voorzichtig
en toont veel atletisch vermogen. Als springpaard heeft Manchester Red Wine veel aanleg en
geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Manchester Red Wine kan het model verbeteren en de springkwaliteiten, met name lichaamsgebruik
en atletisch vermogen, toevoegen.
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.

MATTIAS 528003201700922
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 4, cat.nr. HK’20: 047
03-03-2017, 1,74 M, SCHIMMEL VOS GEB

V. COMME IL FAUT ERK V. CORNET OBOLENSKY ERK
M. IETRICHTA SP REG. A
V. CATOKI M. EETRICHTA SP STB STER, SPORT-(SPR), PROK
MV. BERLIN PREF -- TAMPA
FOKKER: H. NIJBORG, GIETEN
GER.: R. TEWIS, SCHOONLOERSTRAAT 8 A, 9534 TA WESTDORP
J. VAN KOOTEN BV, MASTWIJKERDIJK 33, 3417 BR MONTFOORT
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Afstamming:
De populaire Cornet Obolensky-zoon Comme il Faut, zelf met Marcus Ehning zeer succesvol op het
hoogste niveau in de sport, is de vader van Mattias.
Mattias’ moeder is Ietrichta, die afstamt van Catoki (v.Cambridge) en onder Philipp Weishaupt
diverse Grand Prix’, de Wereldbekerwedstrijd in Bordeaux en landenwedstrijden won voor
Duitsland.
De tweede moeder is Eetrichta ster sport-spr, die onder de sportnaam Sweet Tricia met de
Braziliaan Marlon Zanotelli op Grand Prix-niveau werd uitgebracht. Haar vader, de preferente Berlin,
kennen we uiteraard als topspringpaard van Gerco Schröder, het duo won onder andere teamgoud
op het WEG in Aken in 2006 en tijdens het EK in 2007 in Mannheim. Vervolgens vinden we in de
moederlijn de elite IBOP-spr-merrie Aetrichta (v.Tampa) en een combinatie van top verervende
hengsten, achtereenvolgens Corland, Indoctro en Nimmerdor.
Onderzoekrapport:
Mattias is een eerlijke, frisse en goed te rijden hengst met een goede instelling. De hengst heeft
veel bereidheid tot werken en laat ruim voldoende tot goed bewerken. De stap is ruim voldoende
van ruimte en souplesse. De draf is ruim voldoende van ruimte en ruim voldoende krachtig. In
beweging heeft de hengst voldoende houding en balans. De galop is goed van ruimte, met
voldoende lichaamsgebruik. Mattias springt goed met het lichaam naar boven met zeer goede
reflexen en ruim voldoende tot veel lichaamsgebruik. Mattias springt met een goede voor
beentechniek en een wisselende achterhandtechniek. Mattias lijkt voorzichtig en toont zeer veel
vermogen en ruim voldoende overzicht. Als springpaard heeft Mattias 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:
Mattias kan maat en formaat toevoegen en de springkwaliteiten verbeteren, met name de reflexen
en het vermogen.
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.

MAESTRO GUSTO V/D LAARSE HEIDE 528003201709663
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 5, cat.nr. HK’20: 053
27-05-2017, 1,64 M, VOS

V. COMME IL FAUT ERK V. CORNET OBOLENSKY ERK
M. BELLA DONNA VD LAARSE HEIDE Z SP STB KEUR, SPORT-(SPR)
V. BUSTIQUE M. KWIDANTA SP STB KEUR, PREST, SPORT-(SPR)
MV. QUIDAM DE REVEL ERK -- G.RAMIRO Z PREF
FOK./GER.: C. ZANDBERGEN, LAARSE HEISTRAAT 10, 4881 ND ZUNDERT
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Afstamming:
De populaire Cornet Obolensky-zoon Comme il Faut, zelf met Marcus Ehning zeer succesvol op het
hoogste niveau in de sport en al een sterke vererver gebleken, is de vader van Maestro Gusto v/d
Laarse Heide. Maestro Gusto v/d Laarse Heide komt uit de bekende Oberlina-stam en zijn moeder,
Bella Donna vd Laarse Heide Z, springt zelf op 1.40m-niveau. Zij is een dochter van de hengst
Bustique, die onder Michel Hendrix internationaal op 1.45m-niveau werd uitgebracht. Bella Donna’s
moeder is het Grand Prix-springpaard Kwidanta keur prestatie sport-spr, waarmee Mathijs van
Asten succesvol was, onder andere Nederlands kampioen bij de senioren. Zij heeft de
stempelhengst Quidam de Revel als vader en bracht van Toulon al de bij het NRPS goedgekeurde
hengst T-Kwitoulon v/d Laarse Heide en een 1.40m-m paard van Berlin. Vervolgens vinden we de
merrie Ardanta ster preferent prestatie (v.G.Ramiro Z), uitgebracht op 1.30m-niveau, in de
moederlijn. Zij is de moeder van diverse 1.30m- tot 1.40m-springpaarden en ze is de grootmoeder
van de Grand Prix-paarden Luciano vd Laarse Heide (v.Silvio I) van Abdalmajeed Abu Shkewa en
Yajamila (v.Lux Z) van Henrik von Eckermann. Ook is ze grootmoeder van internationale 1.40m- en
1.45m-springpaarden van Chin Chin en Carolus II. In de moederlijn vinden we verder Marco Polo,
Farn en Balthazar.
Onderzoekrapport:
Maestro Gusto v/d Laarse Heide is een eerlijke, intelligente en sympathieke hengst met een zeer
goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap
is beperkt van ruimte en voldoende krachtig. De draf is beperkt van ruimte en voldoende
krachtig. In beweging heeft de hengst voldoende tot ruim voldoende houding en balans. De galop
is lichtvoetig, heeft een goede ruimte en is iets op de voorhand. Maestro Gusto v/d Laarse Heide
springt zeer goed met het lichaam naar boven met zeer goede reflexen. De hengst springt met
een goede voorbeentechniek en ruim voldoende tot veel ruggebruik en goed tot zeer goed
achterbeengebruik. Maestro Gusto v/d Laarse Heide lijkt heel voorzichtig, toont veel atletisch
vermogen en heeft daarbij veel overzicht. Als springpaard heeft Maestro Gusto v/d Laarse Heide
veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Maestro Gusto v/d Laarse Heide kan de instelling en de springkwaliteiten, met name de reflexen en
de techniek, toevoegen.
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.

MISTER HORNET DDH25000117548385S
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 7, cat.nr. HK’20: 071
07-05-2017, 1,67 M, BRUIN

V. CORNET OBOLENSKY ERK V. CLINTON ERK
M. ARNACQUINE DU MESNIL SP
V. QUARNAC DU MESNIL M. GIRANDOLE
MV. BILL DE BAUGY -- CORRENT
FOKKER: M. JEAN-LUC LEBOURGEOIS, LA LUCERNE D OUTREMER
GER.: DEKSTATION DE HAVIKERWAARD, HAVIKERWAARD 16, 6994 JD DE STEEG
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Afstamming:
De invloedrijke KWPN erkende Cornet Obolensky, die net als zijn vader en grootvader, 1.60m heeft
gesprongen, heeft in Mister Hornet DDH wederom een goedgekeurde zoon die zelf uit een sportieve
moederlijn komt. De moeder van Mister Hornet DDH is Arnacquine du Mesnil, die in Amerika op
1.40m-niveau actief is. Haar vader is Quarnac du Mesnil, die met de Fransman Timothee Anciaume
tot 1.50m-niveau sprong.
Arnacquine du Mesnil bracht van Calvaro een 1.30m-springpaard en haar moeder Girandole (v.Bill
de Baugy) is de moeder van vier 1.30m-springpaarden van Ogrion des Champs, Concorde en
Opium de Talma en van 1.40m-paarden van Arpege Pierreville en Harlay L’Echenau. Daarnaast is ze
onder andere de grootmoeder van de internationale 1.50m- en 1.45-paarden Azilis du Mesnil
(v.Tinka’s Boy), Bugatti du Lys (v.Landsturm) en Gran Mamut (v.Toulon). Ook de derde moeder
Valserine II (v.Corrent) bracht een aantal sportpaarden, waaronder een internationaal 1.40m-paard
van Quarnac du Mesnil.
Onderzoekrapport:
Mister Hornet DDH is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede tot zeer goede instelling.
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De hengst heeft de tong
vaak uit de mond. De stap is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. De draf is voldoende tot
ruim voldoende van ruimte en souplesse. De galop is lichtvoetig en goed van ruimte, afdruk en
balans. In beweging gaat de hengst op de voorhand en heeft een ruim voldoende balans. Mister
Hornet DDH springt heel vlug van de grond met veel lichaamsgebruik. De hengst springt met een
goede voorbeentechniek. De sprong achter wordt heel goed afgemaakt. Mister Hornet DDH lijkt
heel voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. Als springpaard heeft Mister Hornet DDH
zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een heel goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Mister Hornet DDH kan de instelling en de springkwaliteiten, met name de reflexen, techniek en
atletisch vermogen, toevoegen.
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.

MONATOR VD RADSTAKE 056015Z55676717
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 10, cat.nr. HK’20: 086
16-05-2017, 1,74 M, DONKERBRUIN

V. DOMINATOR Z V. DIAMANT DE SEMILLY
M. DAIRE SP STB STER, VOORLOPIG KEUR
V. VIGARO M. ZAIRE SP STB STER, PREF, PROK
MV. HEARTBREAKER PREF -- CASSINI I
FOK./GER.: DE RADSTAKE B.V., POSTBUS 70, 7050 AB VARSSEVELD
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Afstamming:
Monator vd Radstake is de eerste bij het KWPN goedgekeurde zoon van de populaire Dominator Z,
die onder Christian Ahlmann op het hoogste niveau actief is.
Daire ster, de moeder van Monator vd Radstake was als driejarige kampioen op CK Gelderland en
werd uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. Ook haar moeder Zaire ster preferent PROK, die
90 punten voor het springen kreeg tijdens de stamboekopname, mocht naar de NMK en was daar
kampioen vrijspringen. Daire’s vader is de Tangelo van de Zuuthoeve-zoon Vigaro, die met Gerco
Schröder op het hoogste niveau sprong. Zaire heeft de preferente Heartbreaker als vader, die te
boek staat als vader van ontelbaar veel internationale springpaarden en goedgekeurde zonen.
Vervolgens vinden we de merrie Kassini ster preferent (v.Cassini I) in de moederlijn, die de moeder
is van het internationale 1.50m-paard Well Done (v.Kojak). Ook is ze de grootmoeder van Gerco
Schröders Grand Prix-paard Glock’s Zaranza (v.Karandasj). Tevens is ze de grootmoeder van
KWPN-hengst El Salvador (v.Vigaro), die 1.45m is geklasseerd, en van een groot aantal andere
internationale springpaarden tot 1.45m-niveau.
Onderzoekrapport:
Monator vd Radstake is een eerlijke, betrouwbare en werkwillige hengst met een goede instelling.
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is voldoende van
ruimte met voldoende souplesse. De draf is ruim voldoende van ruimte. De galop is krachtig en
goed van ruimte. In beweging heeft de hengst een ruim voldoende tot goede houding en balans.
Monator vd Radstake springt goed met het lichaam naar boven met een goede techniek en veel
lichaamsgebruik. Monator vd Radstake lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard
heeft Monator vd Radstake veel aanleg en geeft zijn ruiter een heel goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Monator vd Radstake kan het model en de galop verbeteren en de springkwaliteiten, met name de
reflexen en het atletisch vermogen toevoegen.
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.

MISTER COLLIN 056015Z55518917
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 13, cat.nr. HK’20: 153
25-02-2017, 1,67 M, ZWARTBRUIN
V. IBOLENSKY V. CORNET OBOLENSKY ERK
M. CELESTA Z SP
V. CALVARO Z ERK M. BELLADONNA Z
MV. BERLIN PREF -- CHELLANO Z
FOK./GER.: N.M.H.M WOUTERS VD OUDENWEIJER, HAYDNSTRAAT 14, 6661 BV ELST
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Afstamming:
De vader van Mister Collin is Ibolensky, die hiermee uit zijn eerste jaargang direct een zoon bij het
KWPN krijgt goedgekeurd. Ibolensky is een zoon van de topvererver Cornet Obolensky.
Mister Collin’s moeder Celesta Z springt zelf op 1.45m-niveau en haar vader is Calvaro Z (v.Caletto
I). Calvaro Z was onder Jos Lansink zeer succesvol op het hoogste niveau in de sport, met onder
andere een achtste plaats en teamzilver op het EK in 1997 en hoge plaatsingen bij diverse Grote
Prijzen als gebold. Met Michael Whitaker nam de hengst vervolgens deel aan de Olympische Spelen
van 2000. Celesta Z’s moeder Belladonna Z is een dochter van de preferente Berlin, die met Gerco
Schröder onder andere teamgoud op het WEG in Aken in 2006 en tijdens het EK in 2007 in
Mannheim won. Met Grand Prix-hengst Chellano Z (v.Contender) vervolgens in de moederlijn zijn
de sportgenen goed verankerd.
Onderzoekrapport:
Mister Collin 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 is
voldoende zuiver. De draf is ruim voldoende. De galop is goed van ruimte, heeft daarbij een
goede afdruk en changeert goed. In beweging heeft de hengst voldoende houding en ruim
voldoende balans. De hengst springt met goede reflexen, een goede voorbeentechniek maar is
wisselend in zijn achterhandtechniek en lichaamsgebruik. Mister Collin lijkt voorzichtig en toont
ruim voldoende tot veel vermogen. Als springpaard heeft Mister Collin ruim voldoende aanleg en
geeft zijn ruiter een ruim voldoende gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Mister Collin kan de rijdbaarheid en instelling toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

MY CHOICE 528003201707097
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 14, cat.nr. HK’20: 172
30-04-2017, 1,66 M, BRUIN

V. INVICTUS V. EL SALVADOR
M. BEST CHOICE SP VB
V. FOR PLEASURE M. VOLUMIA RP VB SPORT-(SPR)
MV. NABAB DE REVE -- BURGGRAAF PREF
FOK./GER.: R. BRIL, BOESVELDERDIJK 26, 7054 AV WESTENDORP
GER.: TH.H.W. TEN BRINKE, OUDE DOETINCH WEG 9, 7051 DZ VARSSEVELD
stap
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76,5

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
My Choice komt uit de eerste jaargang van Invictus, die onder de Brit Ronnie Jones op
internationaal 1.35m-niveau springt. Zijn vader El Salvador (v.Vigaro) werd met zeer hoge cijfers
ingeschreven in het stamboek en is in de internationale springsport uitgebracht door de Belg
Jerome Guery.
De moeder van My Choice is Best Choice, afstammend van de springpaardenvererver For Pleasure
die zelf onder Lars Nieberg en Marcus Ehning teamgoud won tijdens de Olympische Spelen.
Haar moeder Volumia sport-spr (v.Nabab de Reve) sprong in Amerika op 1.45m-niveau en is een
dochter van het Grand Prix-springpaard Freelady prestatie sport-spr (v.Burggraaf), in de sport
bekend als Burggravin, van Roelof Bril. Freelady bracht zelf onder andere het Grand Prix-paard
Zenzero (v.Kashmir van Schuttershof) van Felipe Ramos Guinato en internationale springpaarden
van Nabab de Reve en Phin Phin. Ze is de grootmoeder van de KWPN-erkende Darry Lou (v.Tangelo
van de Zuuthoeve) die met Beezie Madden Grand Prix geklasseerd is en de Grand Prix van Calgary
won, en van internationale springparden van Tangelo van de Zuuthoeve en Canturo. Ze is de
overgrootmoeder van de KWPN-hengst F-One USA (v.Toulon), die met Ben Maher op het hoogste
niveau springt.
Onderzoekrapport:
My Choice is een dominante en snel afgeleide hengst, met ruim voldoende instelling. De hengst
laat zich ruim voldoende bewerken. De stap is zuiver en ruim voldoende van ruimte. De draf is
beperkt van ruimte en balans. De galop is lichtvoetig en ruim voldoende van ruimte. In beweging
heeft de hengst voldoende tot ruim voldoende houding en balans. My Choice springt met goede
reflexen en goed met het lichaam omhoog. De hengst springt met een wisselende
voorbeentechniek, is wisselend in zijn lichaamsgebruik en maakt de sprong ruim voldoende tot
goed af. My Choice lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende tot veel vermogen. Als springpaard
heeft My Choice 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:
My Choice kan reflexen en voorzichtigheid toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

MATRIX VDL 056015Z55670817
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 17, cat.nr. HK’20: 190
10-06-2017, 1,66 M, VOS

V. MATISSE DE MARIPOSA V. DIAMANT DE SEMILLY
M. BUTTERFLY Z
V. BAMAKO DE MUZE M. FOR-SANDI
MV. QUERLYBET HERO -- NABAB DE REVE
FOKKER: K. VAN WEESENBEECK & J. SEGERS, LOENHOUT
GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR
stap
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
De achtjarige Matisse de Mariposa, een zoon van Diamant de Semilly en de vader van Matrix VDL,
wordt op internationaal 1.45m-niveau uitgebracht door de Brazilliaan Bernardo Cardoso de Resende
Alves.
Matrix’ moeder Butterfly Z is een dochter van de onder Karline de Brabander Grand Prix
geklasseerde Bamako de Muze. Bamako is een halfbroer van Mylord Carthago en komt uit de
bekende merrie Fragance du Chalus. vervolgens vinden we Querlybet Hero-dochter For-Sandi in de
moederlijn. Querlybet Hero komt uit de bekende Narcotique II de Muze. For-Sandi is een dochter
van de Grand Prix-merrie Candy (v.Nabab de Reve) van de Belg Pieter Devos, die de Grand Prix van
Calgary won. Ook in de fokkerij heeft Candy zich bewezen, zij is de moeder van de Grand Prixpaarden Gran Canyon van HD (v.Cartani) van Bart Bles en Important de Muze (v.Erco van ’t
Roosakker) van Darragh Kenny. Daarnaast bracht ze diverse internationale springpaarden, zoals
Handy van HD (1.50m, v.Tinka’s Boy), Intenz van HD (1.45m, v.Elvis ter Putte), Kontador van HD
(1.45m, v.Darco), Gentle van Equitana (1.40m, v.Shindler de Muze), Gravin van HD (1.40m,
v.Shindler de Muze) en Indiana van HD (1.40m, v.Toulon). Daarnaast is ze de grootmoeder van
internationale springpaarden afstammend van onder andere Diamant de Semilly, Erco van ’t
Roosakker en Aktion Pur. Ook het Grand Prix-springpaard Big Ben van Ian Miller komt uit deze
moederlijn.
Onderzoekrapport:
Matrix VDL is een eerlijke en snel afgeleide hengst met een goede instelling. De hengst heeft
ruim voldoende bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim voldoende van
ruimte. De draf is iets traag en ruim voldoende van ruimte. De galop heeft ruim voldoende afdruk
en is ruim voldoende van ruimte, een goede balans en changeert goed. In beweging heeft de
hengst een goede houding en balans. Matrix VDL springt met ruim voldoende afdruk en springt
ruim voldoende tot goed met de schoft naar boven met ruim voldoende lichaamsgebruik. Het
voorbeengebruik is ruim voldoende tot goed. De sprong wordt achter ruim voldoende tot goed
afgemaakt. Matrix VDL lijkt ruim voldoende voorzichtig en toont ruim voldoende tot veel
vermogen. Als springpaard heeft Matrix VDL ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter
een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Matrix VDL kan springkwaliteit, instelling en rijdbaarheid toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

MENNO H 528003201706585
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 18, cat.nr. HK’20: 201
30-05-2017, 1,67 M, BRUIN

V. STAKKATO GOLD V. STAKKATO
M. TOY H SP STB STER, PREF, SPORT-(SPR)
V. BALOUBET DU ROUET M. OLITAIR RP STB SPORT-(SPR)
MV. LIBERO H PREF -- VOLTAIRE PREF

FOK./GER.: P.H. VAN HEES, KARPERDIJK 12, 5406 PH UDEN
stap
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
De vader van Menno H, Stakkato Gold, was Hannoveraner hengst van het jaar in 2015 en sprong
onder Jan Sprehe op het hoogste niveau. Ook zijn vader, topvererver Stakkato, werd op Grand Prixniveau uitgebracht door Eva Bitter.
De ster preferente sportmerrie Toy H is de moeder van Menno H, zij sprong tot op 1.40m-niveau en
bracht al het internationale 1.45m-paard Anna H (v.Quidam de Revel) en is de grootmoeder van
een 1.40m-paard van Sandro Boy. Toy’s vader is de internationale topspringvererver Baloubet du
Rouet. Ook haar moeder Olitair, een dochter van de preferente Libero H, verdiende het
sportpredicaat dankzij prestaties in het 1.30m. Haar moeder Kitte M ster sport-spr PROK sprong in
het 1.35m en is een dochter van de eveneens preferente Voltaire. Vervolgens vinden we de
hengsten Nimmerdor en Pericles xx in de moederlijn.
Onderzoekrapport:
Menno H is een eerlijke, betrouwbare, goed 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 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 en hij changeert makkelijk. Menno H springt ruim
voldoende tot goed met het lichaam naar boven met goede tot zeer goede reflexen en veel
lichaamsgebruik. Menno H springt met een goede voorbeentechniek en maakt de sprong achter
goed af. Menno H lijkt heel voorzichtig en toont zeer veel atletisch vermogen. Als springpaard
heeft Menno H 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:
Menno H kan de springkwaliteit toevoegen en de galoppade verbeteren in de springpaardenfokkerij.
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.

MEES VD WATERMOLEN 528003201707763
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 19, cat.nr. HK’20: 211
26-04-2017, 1,69 M, BRUIN

V. VANNAN V. DIAMANT DE SEMILLY
M. HOLINDA SP STB STER, VOORLOPIG KEUR
V. CARAMBOLE M. DONETTA M SP STB STER, VOORLOPIG KEUR
MV. GUIDAM PREF -- INDOCTRO PREF

FOK./GER.: J.W. GREVE, WATERMOLENWEG 5, 7481 VL HAAKSBERGEN
stap
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9
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
De Diamant de Semilly-zoon Vannan is op internationaal Grand Prix-niveau actief onder de Franse
Jeanne Sadran en hij is de vader van Mees vd Watermolen.
Zijn moeder Holinda ster is een dochter van Carambole, die met Willem Greve in 2013 individueel
en met het Nederlandse team vierde werd tijdens de Nations Cup Finale in Barcelona. In datzelfde
jaar was het duo zesde tijdens het EK in Herning en diverse keren werden zij hooggeplaatst bij
Grote Prijzen. Mees’ grootmoeder Donetta M ster sprong naar hoge cijfers tijdens de
stamboekopname, wat haar als driejarige een uitnodiging voor de NMK opleverde. Haar vader
Guidam sprong niet alleen op Grand Prix-niveau, maar verdiende ook het preferentschap voor zijn
nalatenschap in de fokkerij. Vervolgens vinden we de merrie Violetta, een dochter van de eveneens
preferente Indoctro. Zij bracht het internationale 1.40m-springpaard Casanova (v.Unesco). De
vierde moeder Olinda elite sport-spr (v.Voltaire) behaalde tijdens de IBOP hoge cijfers op de
springonderdelen en sprong Grand Prix in Amerika met Todd Minikus.
Onderzoekrapport:
Mees v/d Watermolen 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. Mees v/d Watermolen springt met
veel overzicht, 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. Mees v/d Watermolen lijkt voorzichtig en toont zeer veel atletisch vermogen. Als
springpaard heeft Mees v/d Watermolen 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:
Mees v/d Watermolen kan de springkwaliteiten toevoegen en de galoppade verbeteren in de
springpaardenfokkerij.
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.

MAXIMUS VDL 528003201702719
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 20, cat.nr. HK’20: 216
27-04-2017, 1,70 M, BRUIN
V. ZIROCCO BLUE VDL PREF V. MR. BLUE PREF
M. DALOMA SP STB ELITE, IBOP-(SPR), SPORT-(SPR), PROK
V. VERDI PREF M. PALOMA RP STB ELITE, PREST, SPORT-(SPR), PROK
MV. FERRO PREF -- LUCKY BOY XX PREF
FOK./GER.: H.W.J. GROL, DUURKENAKKER 7, 9649 JN MUNTENDAM
GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
In de hengst Maximus VDL komt een bijzondere combinatie samen: zijn vader, Zirocco Blue VDL,
en zijn grootvader van moederszijde, Verdi, maakten samen deel uit van het Nederlandse
springteam dat in 2015 goud won tijdens het EK in Aken. Beide hengsten waren jarenlang van
groot belang voor de nederlandse springsport onder respectievelijk Jur Vrieling en Maikel van der
Vleuten en wonnen vele medailles. Beide hengsten werden tevens preferent verklaard.
Maximus VDL heeft de elite IBOP-spr sport-spr-merrie Daloma als moeder. Zij werd op 1.30mniveau uitgebracht en is een dochter van de elite prestatie sportmerrie Paloma (v.Ferro), die onder
Eric van der Vleuten op het hoogste niveau succesvol was. Zij bracht een 1.40m- en 1.30m-paard
van respectievelijk Campbell VDL en Ahorn. Haar moeder Sjaloma keur preferent prestatie (v.Lucky
Boy xx) kennen we als de moeder van KWPN-hengst Furore (v.Ahorn), die internationaal sprong, en
van Grand Prix-springpaard Jaguar (v.Nimmerdor) van Richard Fellers. De rij sportpaarden waar zij
(over)grootmoeder van is, is lang. Hieronder zien we onder andere de Grand Prix-paarden
Eminent/Zippo (v.Zeus) van Stein Endresen en Jupiter (v.Wellington) van Ulrich Kirchhof en de
KWPN-hengsten Hattrick (v.Ahorn) en Whistler (v.Holland), die met Candice King Grand Prix
sprong.
Onderzoekrapport:
Maximus VDL is een eerlijke, betrouwbare en ongecompliceerde hengst met een goede tot zeer
goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed rijden. De stap is
goed van ruimte met een goede schoudervrijheid. De draf is ruim voldoende van ruimte met ruim
voldoende souplesse. De galop is goed van ruimte en balans. In beweging heeft de hengst ruim
voldoende houding en balans. Maximus VDL springt met goede reflexen. De hengst springt met
een goede beentechniek en een goed lichaamsgebruik en maakt de sprong achter goed af.
Maximus VDL lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. Als springpaard heeft
Maximus VDL veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Maximus VDL kan vermogen en instelling toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

MANS

DE441410301417

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 23
10-05-2017, 1,73 M, BRUIN
V. COMME IL FAUT ERK V. CORNET OBOLENSKY ERK
M. QUITANIA
V. QUIDAM'S RUBIN M. CALISTA
MV. CHARISMA I -- PILOT
FOKKER: G. SCHULTE, HALLE
GER.: H.A.J. SEIGER, MEKKELENBERGWEG 14, 7615 PP HARBRINKHOEK
stap
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
De populaire Cornet Obolensky-zoon Comme il Faut, zelf met Marcus Ehning zeer succesvol op het
hoogste niveau in de sport, is de vader van Mans. In Comme Il Faut komt het bloed van de
succesvolle springvererver Cornet Obolensky en de legendarische G.Ramiro Z-dochter Ratina Z, die
met Piet Raijmakers teamgoud won op de Spelen van 1992 en vier jaar later met Ludger Beerbaum
in Atlanta wederom.
De moeder van Mans is Quitania, die een dochter is van de jong gestorven Quidam’s Rubin
(v.Quidam de Revel) die inmiddels al een aantal Grand Prix-springpaarden heeft gebracht. Quitania
sprong op 1.40m-niveau, net als haar volle broer. Vervolgens vinden we de staatspremiemerrie
Calista (v.Charisma I, v.Calido I) en de hengst Pilot in de moederlijn van Mans. Uit de lijn komen
ook de 1.50m-paarden Colour Your Life (v.Christiano), Luca (v.Lordanos) en Papageno (v.Pavarotti
van de Helle).
Onderzoekrapport:
Mans is een eerlijke en betrouwbare, ongecompliceerde hengst met een zeer goede instelling. De
hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken, laat zich zeer goed bewerken en heeft een goede
mond. De stap is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. De draf is goed van ruimte en
souplesse. De galop is lichtvoetig, goed van ruimte en gedragenheid waarbij de hengst heel
makkelijk changeert. In beweging heeft de hengst een zeer goede houding en balans. Mans is
patent aan de sprong en heeft zeer goede reflexen. De hengst springt met veel overzicht, een
zeer goede beentechniek en veel lichaamsgebruik en heeft de kwaliteit om boven de sprong naar
voren te kunnen doorschakelen. De sprong wordt achter goed tot zeer goed afgemaakt. Mans lijkt
heel voorzichtig en toont zeer veel atletisch vermogen. Als springpaard heeft Mans 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:
Mans kan het model en de beweging verbeteren en de springkwaliteiten toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.
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.

LIVERPOOL 528003201602039
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 26, cat.nr. HK’19: 026
16-03-2016, 1,69 M, BRUIN
V. TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE PREF V. NARCOS II ERK
M. DAUPHINE SP STB KEUR, IBOP-(SPR)
V. LUX M. LESLIE RP STB ELITE, PREF, PREST, SPORT-(SPR), PROK
MV. G.RAMIRO Z PREF -- NIMMERDOR PREF
FOKKER: B. DERKSEN, STEENDEREN
GER.: DE RADSTAKE B.V., POSTBUS 70, 7050 AB VARSSEVELD
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
De preferente Tangelo van de Zuuthoeve, Grand Prix geklasseerd onder Roelof Bril, staat als vader
van Liverpool te boek.
Liverpool’s moeder Dauphine keur IBOP-spr (v.Lux) is de moeder van een internationaal
springpaard van Toulon en haar volle broer is het Grand Prix-springpaard Sebastian van Christian
Ahlmann. Hun moeder Leslie elite preferent prestatie sport-spr (v.G.Ramiro Z) sprong zelf op
1.35m-niveau en bracht van Voltaire nog twee 1.30m-paarden. Ook is ze de (over)grootmoeder
van een groot aantal sportpaarden, waaronder het Grand Prix-paard Bastian (v.Utopie) van
Christian Hess en het 1.50m-paard Bernard (v.Utopie). Vervolgens vinden we de merrie Herarda
elite preferent prestatie sport-spr (v.Nimmerdor) in de moederlijn, de moeder van onder andere de
KWPN-hengst Michael (v.Zeus) die Grand Prix sprong, en de eveneens Grand Prix-geklasseerde
Willemijn (v.Numero Uno) van Charlotte Verhagen. Ook bracht ze onder andere het internationale
springpaard Urceline (v.G.Ramiro Z) en is ze (over)grootmoeder van diverse internationale
springpaarden. De vierde moeder, Viola keur preferent prestatie (v.Lucky Boy xx), is de moeder
van de KWPN-hengsten Ditmar (v.Amor) en Jacomar (v.G.Ramiro Z) die met Marc Houtzager Grand
Prix sprong en van het 1.50m-paard Pingpong (v.Amor).
Onderzoekrapport:
Liverpool is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede tot zeer goede instelling. De
hengst heeft ruim voldoende tot veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap
is ruim voldoende tot goed van ruimte. De draf is ruim voldoende van ruimte en souplesse. De
galop is goed van ruimte, Liverpool changeert hierbij goed. In beweging gaat de hengst iets op de
voorhand en heeft een goede balans. Liverpool springt met ruim voldoende tot veel afdruk.
Liverpool springt met een goed lichaamsgebruik en een goede beentechniek. Liverpool lijkt heel
voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft Liverpool veel aanleg en geeft zijn
ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Liverpool kan instelling, rijdbaarheid en voorzichtigheid toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

LORD OF FARMING HS 528003201606917
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 27
13-06-2016, 1,69 M, BRUIN

V. BALOU DU ROUET Z V. BALOUBET DU ROUET
M. DOUTZEN SP STB
V. CLINTON ERK M. UNBELIEVABLE SP STB STER, PROK
MV. HEARTBREAKER PREF -- VOLTAIRE PREF
FOKKER: GEBR. BOSCH, LUTTENBERG
GER.: J. SCHUTTERT, BALKERWEG 28, 7731 RZ OMMEN
stap
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8

totaal

81,5

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
De vader van Lord of Farming HS is Balou du Rouet, die weer afstamt van olympisch kampioen
Baloubet du Rouet. Balou du Rouet bracht diverse internationale sportpaarden en goedgekeurde
zonen.
Doutzen is de moeder van Lord of Farming HS, zij is een dochter van Clinton, die met Dirk
Demeersman deelnam aan de Olympische Spelen van Athene en tijdens diverse Grote Prijzen hoog
eindigde. Ook in de fokkerij heeft hij met diverse goedgekeurde zonen opvallend gepresteerd,
waaronder Eldorado van de Zeshoek en Cornet Obolensky. Deze laatste is net als Doutzen een
product van de combinatie Clinton x Heartbreaker. Doutzens moeder is de ster PROK-merrie
Unbelievable, dochter van de preferente Heartbreaker. Zij bracht van Carthago een 1.30mspringpaard en is de grootmoeder van het Grand Prix-paard Garant (v.Warrant) van Beezie
Madden, die als vijfjarige wereldkampioen was in Lanaken. De derde moeder is Madeleine prestatie
(v.Voltaire), zij is de moeder van het internationale springpaard Riadne Velvet (v.Burggraaf) en
internationale 1.40m-paarden van Heartbreaker en Verdi. Ook is ze de grootmoeder van de Grand
Prix-paarden Valentino Velvet (v.Indoctro) van Simon Delestre en Zilver (v.Clinton) van Giovanni
Consorti, alsmede meerdere andere internationale springpaarden.
Onderzoekrapport:
Lord of Farming HS 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 en draf zijn ruim
voldoende van ruimte en souplesse. De galop is krachtig en goed van ruimte. Lord of Farming HS
changeert hierbij goed. In beweging heeft de hengst ruim voldoende balans. Lord of Farming HS
springt met veel overzicht, een goede afdruk en toont goede reflexen. De hengst springt met een
goede beentechniek en ruim voldoende lichaamsgebruik. Op de oxer springt Lord of Farming HS
met meer bascule. Lord of Farming HS lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. Als
springpaard heeft Lord of Farming HS veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Lord of Farming HS kan vermogen en de instelling toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

LAST MINUTE 826002160877372
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 28
25-05-2016, 1,66 M, BRUIN

V. VERDI PREF V. QUIDAM DE REVEL ERK
M. MONA LISA
V. CARETINO ERK M. CARECA RP
MV. CAPITOL I -- FRIVOL XX
FOKKER: MW.A.EN W. WOLTERS, GRONINGEN
H.C C M. ONGERING, GRONINGEN
GER.: S. HOGENKAMP, ZURINGVELD 21, 7006 VL DOETINCHEM
STAL VAN DER VLEUTEN, HOIJSERSTRAAT 12, 5711 PV SOMEREN
stap
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
Last Minute is een zoon van de preferente Verdi, die een indrukwekkende sportcarriere op zijn
naam heeft staan. Onder Maikel van der Vleuten was de Quidam de Revel-zoon ruim tien jaar actief
in de topsport. Onder zijn belangrijkste resultaten vinden we de gouden teammedaille tijdens de
WEG in Caen in 2014, de zilveren teammedaille tijdens de Spelen van 2012 in Londen en de gouden
teammedaille tijdens het EK in Aken in 2015.
Last Minute moeder is Mona Lisa (v.Caretino), een volle zus van het internationale 1.50mspringpaard Caretol 2 van Richard Spooner. Hun moeder Careca (v.Capitol I) bracht daarnaast nog
twee 1.40m-paarden en een 1.30m-paard van Caretino, Lavaletto en Locato. Ook is ze de
grootmoeder van een groot aantal (inter)nationale springpaarden tot 1.45m-niveau. Haar moeder
Fidelitas (v.Frivol xx) is de overgrootmoeder van Caracas 49 (v.Carthago), die met Kevin Babington
Grand Prix sprong, en van C’Est la Vie 33 (v.Carthago), eveneens Grand Prix met Angelica
Augustssn Zanotelli. Daarnaast is ze (over)grootmoeder van een lange rij (inter)nationale
springpaarden, waaronder het 1.50m-paard Clearstay (v.Clearway) van Vincent Lambrecht.
Onderzoekrapport:
Last Minute is een eerlijke, betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst heeft ruim
voldoende bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende tot goed bewerken. De stap en draf
zijn voldoende van ruimte en kracht. De galop is ruim voldoende van ruimte en zou meer
schoudervrijheid moeten hebben. De hengst beweegt op de voorhand en heeft ruim voldoende
balans. Last Minute springt goed met het lichaam naar boven met goede reflexen. De hengst
springt met een goede voorbeen techniek, ruim voldoende lichaamsgebruik. De heup wordt op de
sprong goed naar boven gebracht, maar zou de hoek in het spronggewricht meer moeten
openen. Last Minute lijkt ruim voldoende voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard
heeft Last Minute ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter een heel goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Last Minute kan reflexen en instelling toevoegen aan de springpaardenfokkerij. De merries moeten
niet op de voorhand gebouwd 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.

KING BLUE 528003201500447
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2020
Cat.nr. onderzoek: 29, cat.nr. HK’19: 218
11-03-2015, 1,71 M, SCHIMMEL VOS GEB

V. ZIROCCO BLUE VDL PREF V. MR. BLUE PREF
M. GONITA SP STB ELITE, IBOP-(SPR), PROK
V. ANDIAMO M. TORNITA L RP STB STER, PREF
MV. INDOCTRO PREF -- NIMMERDOR PREF
FOKKER: J.EN G. HIEMSTRA-DIJKSTRA, DRONRIJP
GER.: H.C. VERHAGEN, MOLENWEG 8, 1871 CD SCHOORL
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
King Blue is een zoon van de preferente Zirocco Blue VDL, die onder Jur Vrieling een
indrukwekkende springcarrière had. Zo won het duo onder andere teamgoud tijdens het EK in Aken
in 2015 en individueel en met het team brons tijdens de Wereldbekerfinale in Barcelona in 2015.
Ook maakten ze deel uit van het team tijdens de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro.
King Blue’s moeder Gonita elite IBOP-spr (v.Andiamo) werd uitgenodigd voor de NMK als driejarige.
Haar moeder Tornita L ster preferent, een dochter van de preferente Indoctro, bracht van
Silverstone al een internationaal 1.40m-springpaard en is onder andere de grootmoeder van een
1.40m-paard van Emilion.
Vervolgens vinden we de merrie Hernita keur preferent prestatie (v.Nimmerdor), die de moeder is
van het Grand Prix-paard Santiago W (v.Calvaro Z) van Gyula Szuhai en van Burggraaf een 1.30mpaard bracht. Daarnaast is ze de (over)grootmoeder van internationale 1.40m-paarden van Kojak,
Baloubet du Rouet en Stakkato, alsmede enkele andere sportpaarden vanaf 1.30m-niveau.
Onderzoekrapport:
King Blue is een eerlijke, betrouwbare 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 beperkt van ruimte. De hengst beweegt op de voorhand met
voldoende tot ruim voldoende balans. De galop heeft ruim voldoende ruimte en balans. King Blue
springt zeer goed met het lichaam naar boven met goede reflexen, ruim voldoende
lichaamsgebruik en een zeer goede voorbeentechniek waarbij de sprong achter wisselend wordt
afgemaakt. King Blue lijkt heel voorzichtig en toont veel vermogen. Als springpaard heeft King
Blue veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
King Blue kan maat en formaat toevoegen en reflexen en instelling toevoegen aan de
springpaardenfokkerij. De merries moeten niet op de voorhand gebouwd 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.

