ORLEANS VDL 056015Z55343819
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 2, cat.nr. HK’22: 057
23-06-2019, 1,70 M, BRUIN
V. CONTHARGOS V. CONVERTER
M. HAPPY DAYS Z
V. HEARTBREAKER PREF M. CARTE BLANCHE Z RP
MV. CARTHAGO -- REBEL I Z
FOKKER: VEEHANDEL & HORSESTUD THIJS BVBA, OPOETEREN
GER.: VDL STUD, BEARSTERDYK 14, 9025 BR BEARS
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Afstamming:
Orleans VDL is de eerste goedgekeurde zoon bij het KWPN van de springpaarden vererver
Conthargos.
Aan moederszijde zien we de merrie Happy Days JT Z, zij is een dochter van de legende
Heartbreaker en niemand minder dan de volle zus van de Olympische hengst Hardrock Z. Happy
Days JT Z bracht buiten Orleans VDL ook de springpaarden Classy Cat JT Z (v. Clarimo ASK) 1.45m
met Alex Thompson (GBR), Dynamics KC (v.Berlin) 1.50m met Caitlin Creel (USA), Candy Cat JT Z
(v.Cardento) 1.40m, Morgana Santini (ITA) en Kings Queen JT Z (V. Kannan) 1.35m met Charles
Berthol (FRA).
Happy Days JT Z is overigens ook al grootmoeder van Dancing Queen JT Z (v. Diarado) die met
Maartje Verberckmoes (BEL) op het 1.45m niveau presteert . Orleans VDL zijn grootmoeder Carte
Blanche Z is een dochter van de springpaarden vererver Carthago Z.
Onderzoekrapport:
Orleans VDL is een eerlijke en goed tot zeer goed te rijden hengst met een goede instelling. De
hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim voldoende
van ruimte en souplesse. De draf is voldoende van ruimte en voldoende krachtig. In beweging
heeft de hengst een goede houding en balans. De galop is actief met ruim voldoende ruimte, een
goede balans, lichtvoetig waarbij de hengst ruim voldoende changeert. Orleans VDL springt goed
met het lichaam naar boven met goede tot zeer goede reflexen en veel lichaamsgebruik. Orleans
VDL springt met een wisselende voorbeen techiek en een goede achterhand techniek. Orleans
VDL lijkt voorzichtig en toont veel vermogen en overzicht. Als springpaard heeft Orleans VDL veel
tot zeer 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:
Orleans VDL kan het exterieur en de springkwaliteiten met name de reflexen toevoegen aan de
springpaarden fokkerij
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.

OCALA Z.G. 056015Z55322319
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 3, cat.nr. HK’22: 059
02-05-2019, 1,71 M, BRUIN
V. CORNET OBOLENSKY ERK V. CLINTON ERK
M. ELANOIR Z.G. SP VB
V. DIAMANT DE SEMILLY M. WODKA LIME Z.G. SP STB PREF, PREST
MV. CANTOS PREF -- LIBERO H PREF
FOKKER: W.M.M. ZEGERS, REEK
GER.: HX BREEDING, RIJKSWEG 45, 5995 NT KESSEL
P.F.H.M. FRANCKEN, LEYENBROEKERWEG 36, 6132 CE SITTARD
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Afstamming:
Ocala Z.G. is een zoon van de topvererver Cornet Obolensky, die zelf met Marco Kutscher op 1.60mniveau presteerde. Ook in de fokkerij is hij niet weg te denken met nakomelingen als Clooney,
Cornet d’Amour, Cornado NRW, Cristallo I, Coree, Comme Il Faut, etc. Aan moederzijde zien we de
merrie Elanoir Z.G. Zij is een dochter van de legende Diamant de Semilly, de hengst die met Eric
Levallois op het hoogste niveau presteerde en nu in de fokkerij zijn stempel drukt met zonen als
Quickly de Kreisker, Emerald van ’t Ruytershof, Dominator Z , Don VHP, Utamaro d’Ecaussines, enz.
Elanoir Z.G zelf was in de fokkerij ook al verdienstelijk. Haar eerste nakomeling Intouchable Z.G. (v.
Modesto) springt met Enzo Chiarotto op 1.40m-niveau. Haar tweede nakomeling is de achtjarige
merrie Jive Z.G. (v.Zinedine), die met Michel Hendrix al verdienstelijk op 1.40m-niveau springt.
Grootmoeder Wodka Lime Z.G. (v.Cantos) gaf in combinatie met Nabab de Rêve de in het 1.60m
springende Fer Z.G. Ze gaf verder nog de in het 1.40m springende Evra Z.G (v.Toulon) en Infinety
Z.G. (v.I’m Special de Muze). Verder in de moederlijn zien we de bekende hengsten Libero H, Farn
en Abgar xx.
Onderzoekrapport:
Ocala Z.G. is een ongecompliceerde en comfortabel te rijden hengst met een goede instelling. De
hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken. De stap is ruim
voldoende tot goed van ruimte en souplesse. De draf is goed van ruimte en lichtvoetig. In
beweging heeft de hengst een goede houding en balans. De galop is ruim voldoende actief,
lichtvoetig met ruim voldoende ruimte, een goede balans waarbij de hengst makkelijk changeert.
Ocala Z.G. springt ruim voldoende met het lichaam naar boven met ruim voldoende reflexen en
ruim voldoende tot veel lichaamsgebruik. Ocala Z.G. springt met een goede beentechniek. Ocala
Z.G. lijkt ruim voldoende voorzichtig en toont veel vermogen en veel overzicht. Als springpaard
heeft Ocala Z.G. veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Ocala Z.G. kan het exterieur, springkwaliteiten en de rijdbaarheid toevoegen aan de
springpaardenfokkerij
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.

OSLO 528003201901875
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 4, cat.nr. HK’22: 063
12-04-2019, 1,72 M, BRUIN
V. CÔTE DE ZÉLANDE DELTA MOSSEL Z V. CORNET OBOLENSKY ERK
M. KELVIRA SP STB ELITE, IBOP-(SPR), D-OC
V. CHAMAN ERK M. ELVIRA SP STB STER, D-OC
MV. DIAMANT DE SEMILLY -- LIBERO H PREF
FOK./GER.: M. VAN HEEL, VYVERLAAN 2, 6602 CX WIJCHEN
GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
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Afstamming:
Oslo is een nakomeling van de Cornet Obolensky-zoon Côte de Zélande Delta Mossel Z, die terug
gaat op de internationaal springende merrie W Delta Mossel Jantje (v.Pilgrim). De moeder van Oslo
is de merrie Kelvira, een dochter van de KWPN-erkende hengst Chaman, de hengst die met Ludger
Beerbaum talrijke overwinning heeft behaald op het allerhoogste niveau. Vervolgens zien we in de
moederlijn de merrie Elvira, een dochter van de legendarische Franse hengst Diamant de Semilly.
Zij bracht in combinatie met de hengst Untouchable (v.Hors la Loi II) de 1.35m-springende Israël.
In de derde generatie zien we de merrie Olanda (v.Libero H), die op haar beurt de volle zus is van
de welbekende preferente hengst Numero Uno. Olanda bracht zelf in combinatie met Indoctro het
1.45m-springpaard Zeus, die werd gereden door Eirik Berentsen (NOR) en de 1.35m-springende
Diablo (v.Clinton), van Jeroen Broek (NED). Olanda is tevens de grootmoeder van de KWPNgoedgekeurde hengst Malibu TN (v.Mr.Blue) en van de in het 1.60m-Grand Prix springende Bellinda
(v.Namelus), van Kara Chad (CAN).
Onderzoekrapport:
Oslo is een goed te rijden hengst met een goede instelling. De hengst heeft heel veel bereidheid
tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim voldoende van ruimte en souplesse. De
draf is voldoende van ruimte en voldoende krachtig. In beweging heeft de hengst ruim voldoende
houding en balans. De galop is actief met ruim voldoende ruimte en lichtvoetig, een goede balans
waarbij de hengst goed changeert. Oslo springt zeer goed met het lichaam naar boven,- met zeer
goede reflexen en veel lichaamsgebruik. Oslo springt met een goede schoft-schoudertechniek en
een zeer goede beentechniek. Oslo lijkt zeer voorzichtig en toont veel vermogen en veel
overzicht. Als springpaard heeft Oslo 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:
Oslo kan de springkwaliteiten, met name de reflexen en techniek, toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.
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.

OVINIO 528003201902061
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 6, cat.nr. HK’22: 127
25-04-2019, 1,66 M, BRUIN
V. IPSTHAR V. DENZEL V'T MEULENHOF
M. KOVINIA SP VB
V. VIGO D'ARSOUILLES ERK M. FAVINIA SP STB STER, SPORT-(SPR), PROK
MV. CALIDO I -- GROSSO Z ERK
FOK./GER.: G.J.A. MOERINGS, SPIEKESTRAAT 26, 4705 AN ROOSENDAAL
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Afstamming:
Ovinio is de eerste bij het KWPN goedgekeurde zoon van Ipsthar, de hengst die onder Bas
Moerings internationaal zeer succesvol presteert op 1.50m-niveau. Moeder Kovinia is een dochter
van de bij het KWPN-erkende Vigo d’Arsouilles, een hengst die zelf op 1.60m-niveau gesprongen
heeft. Kovinia wordt momenteel in Abu Dhabi internationaal in de springsport uitgebracht op
1.25m-niveau. Grootmoeder Favinia is een ster sport-spr PROK-merrie van de Holsteiner-hengst
Calido I. Favinia heeft zelf onder Valentina Isoardi internationaal op 1.50 m-niveau gesprongen.
In combinatie met I’m Special De Muze bracht Favinia het 1.40m-springpaard Kivinia. De
moederlijn van deze Nini-stam vervolgt zich met de Havinia. Deze predicaatrijke merrie heeft zelf
met onder andere Gianni Govoni op interntionaal Grand Prix-niveau gesprongen, waarmee ze de
Grote Prijs van Twente op haar naam wist te schrijven. Deze dochter van Grosso Z heeft de
predicaten ster, preferent, prestatie en sport-spr behaald en laat daarmee haar kwaliteiten voor
zowel sport als fokkerij zien. Havinia dient als moeder van het internationale 1.45m-paard Cory,
de 1.35m-springpaarden Davinjo en Oleaster, alsmede de 1.30m-springpaarden Lovin Linia en
Nachtschade. Bovendien is Havinia grootmoeder en overgrootmoeder van een groot aantal
sportpaarden.
Onderzoekrapport:
Ovinio is een meewerkende, intelligent en goed tot zeer goed te rijden hengst met een zeer goede
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is
voldoende van ruimte en souplesse. De draf is voldoende van ruimte en voldoende krachtig. In
beweging heeft de hengst ruim voldoende houding en balans. De galop is lichtvoetig, comfortabel,
actief met een goede ruimte waarbij de hengst goed changeert. Ovinio springt goed met het
lichaam naar boven met goede reflexen en ruim voldoende lichaamsgebruik. Ovinio springt met
een goede beentechniek. Ovinio lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende tot veel vermogen en
overzicht. Als springpaard heeft Ovinio veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Ovinio kan de springkwaliteiten met name galop, reflexen en instelling toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.
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.

ONLY ONE JB 528003201900482
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 7, cat.nr. HK’22: 129
22-03-2019, 1,68 M, VOS
V. IT'S OTTO V. ETOULON VDL
M. CHALLENGE JB SP STB ELITE, IBOP-(SPR), PROK
V. NASSAU M. OTHERWISE RP STB KEUR, PREF, PREST
MV. BURGGRAAF PREF -- LE MEXICO KEUR
FOK./GER.: J.M. BREUKINK, HAZENBERG 5, 6971 LC BRUMMEN
GER.: J.G. BREUKINK, BECKER'S SONSSTRAAT 25, 6971 GS BRUMMEN
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Afstamming:
Only One JB is de eerste bij het KWPN goedgekeurde zoon van It’s Otto. Deze zoon van Etoulon
VDL wordt momenteel in de springsport op 1.40m-niveau uitgebracht. De moeder van Only One
JB is Challenge JB (elite IBOP-spr PROK) is een dochter van de hengst Nassau die zelf zeer
succesvol met Jeroen Dubbeldam heeft gepresteerd op het hoogste niveau. Challenge JB heeft in
de springsport op 1.30m-niveau geklasseerd. Grootmoeder Otherwise (keur pref prest van
Burggraaf) dient als moeder van meerdere sportpaarden, waaronder het internationale 1.40mspringpaard Breathless JB (v.Lord Z), de 1.35m-paarden High Flyer JB (v.Zambesi) en Trouble
Maker (v.Voltaire), alsmede het 1.30 m-springpaard Whisperer JB (v.Roven xx). Deze
predicaatrijke moederlijn vervolgt met de keur preferente prestatiemerrie Amarie, een dochter
van de keurhengst Le Mexico. Ook Amarie tekent voor het (groot)moederschap van een groot
aantal sportpaarden, waaronder de internationale Grand Prix-springpaarden Pernot en
Unpredictable. Bovendien komen ook de paarden Thunder, Apart, Maestro Van’t Breezerhof en
Tricolore 111 Z, die op 1.40m- ofwel op 1.45m-niveau gepresteerd hebben, voort uit de merrie
Amarie.
Onderzoekrapport:
Only One JB is een nuchter, makkelijk en goed tot zeer goed te rijden hengst met een goede
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim
voldoende van ruimte en souplesse. De draf is voldoende van ruimte en voldoende krachtig. In
beweging heeft de hengst ruim voldoende houding en balans. De galop is actief met voldoende
ruimte en een ruim voldoende tot goede balans, waarbij de hengst goed changeert. Only One JB
springt goed met het lichaam naar boven met goede reflexen en veel lichaamsgebruik. Only One
JB springt met een goede beentechniek. Only One JB lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende tot
veel vermogen en overzicht. Als springpaard heeft Only One JB 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:
Only One JB kan de springkwaliteiten met name de rijdbaarheid en instelling toevoegen aan de
springpaarden fokkerij.
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.

OEREND HARD HBC 528003201904571
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 8, cat.nr. HK’22: 140
27-05-2019, 1,66 M, ZWARTBRUIN
V. JUKEBOX V. PADOCK DU PLESSIS
M. GENÈVE SP STB KEUR, IBOP-(SPR)
V. TOLAN R M. JOLARIS RP STB ELITE, PREF, PREST, PROK
MV. NIMMERDOR PREF -- NOTARIS KEUR
FOKKER: H. DE ROOVER, STRIJBEEK
GER.: H.B.C. STAL BV, BEKHOFWEG 2, 8392 TV BOIJL
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Afstamming:
Met Oerend Hard HBC krijgt vader Jukebox zijn tweede zoon goedgekeurd bij het KWPN. Jukebox
stamt af van de opvallende Grand Prix-hengst Padock du Plessis en NMK-kampioene Bola
(v.Vainqueur) en wordt zelf op 1.30m-niveau uitgebracht in de springsport. De moeder van Oerend
Hard HBC is Genève (keur IBOP-spr), wiens vader Tolan R internationaal op 1.50m-niveau
gesprongen heeft. De moederlijn vervolgt met de predicaatrijke merrie Jolaris (elite pref prest PROK
van Nimmerdor). Jolaris bracht in combinatie met Trior R het internationale 1.45m-paard Zip en
met Namelus R en Sam R de internationale 1.40m-paarden C’est La Vie en How Do You Do. Verder
dient Jolaris als moeder van de bij Zangersheide gekeurde internationale ISP-hengst Within
Temptation (v.Mermus R) en de bij SBS gekeurde 1.35m-hengst Pouwer (v.Concorde). Jolaris is
bovendien grootmoeder en overgrootmoeder van een groot aantal sportpaarden die op 1.40m-,
1.45m- en 1.50m-niveau springen, en de KWPN-hengsten Gullit HBC, Heart Touch en Kempinski.
Vervolgens vinden we de hengsten Notaris en Marco Polo via overgrootmoeder Dolaris D terug in de
moederlijn van Oerend Hard HBC. Deze stermerrie heeft met haar preferent- en prestatiepredicaat
aangetoond een groot aantal succesvolle sport- en keuringspaarden voortgebracht te hebben.
Onderzoekrapport:
Oerend Hard HBC is een hengst met een ruim voldoende tot goede instelling. De hengst heeft ruim
voldoende bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende bewerken. De stap is ruim voldoende
tot goed 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 een goede balans, waarbij de hengst goed changeert. Oerend Hard
HBC springt goed tot zeer goed met het lichaam naar boven, met goede tot zeer goede reflexen en
veel lichaamsgebruik. Oerend Hard HBC springt met een goede voorbeentechniek en maakt de
sprong achter goed af. Oerend Hard HBC lijkt zeer voorzichtig en toont veel atletisch vermogen en
overzicht. Als springpaard heeft Oerend Hard HBC veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Oerend hard HBC kan de springkwaliteiten, met name reflexen, techniek en vermogen, toevoegen
aan de springpaardenfokkerij.
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.

OUTLAW 528003201908910
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 9, cat.nr. HK’22: 155
20-06-2019, 1,71 M, VOS
V. MANCHESTER VAN 'T PARADIJS V. ELVIS TER PUTTE
M. ZWINULANA RP VB SPORT-(SPR)
V. PHIN PHIN KEUR M. FREESIA RP STB ELITE, PREF, PREST, PROK
MV. AHORN PREF -- PORTER
FOKKER: J.H. LAMBERS, EMMEN
GER.: RS SHOWJUMPING, TRUMPERTWEG 5, 6004 PW WEERT
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Afstamming:
Outlaw is een zoon van Manchester van ’t Paradijs, deze hengst springt op 1.45m-niveau met de
Franse ruiter Sadri Fegaier. Manchester van ’t Paradijs is een zoon van Elvis ter Putte uit een
moeder van Kashmir van ’t Schuttershof en als derde moeder de welbekende Lys de Darmenmerrie Prima Donna van ’t Paradijs, die op haar beurt al drie 1.60m-paarden gaf. De moeder van
Outlaw is de Phin Phin-dochter Zwinulana, zij sprong zelf op 1.50m-niveau met de Zwitser Werner
Muff. De volle broer van Zwinulana, Wodan, sprong met de Poolse ruiter Slawomir Hartman op
1.60m-niveau en komen allebei uit de merrie Freesia (v.Ahorn), die Nederland vertegenwoordigde
op het EK in Brussel. Verder zien we in de moederlijn de hengsten Porter en de volbloed Watteau
xx, deze lijn gaat vervolgens terug gaat op de Holsteiner-stam 242, die ook wel bekend is van de
hengst Joost (v.Consul).
Onderzoekrapport:
Outlaw is een comfortabel en goed te rijden hengst met een goede instelling. De hengst heeft
veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim voldoende van ruimte en
souplesse. De draf is goed van ruimte en ruim voldoende krachtig. In beweging heeft de hengst
ruim voldoende houding en balans. De galop is ruim, actief, iets op de voorhand waarbij de
hengst goed changeert. Outlaw springt goed met het lichaam naar boven met goede reflexen en
veel lichaamsgebruik. Outlaw springt met een wisselende voorbeentechniek en een zeer goede
achterhandtechniek. Outlaw lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen en overzicht.
Als springpaard heeft Outlaw 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:
Outlaw kan het exterieur en de springkwaliteiten met name de galop, reflexen en atletisch
vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

OVAL OFFICE 528003201907438
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 11, cat.nr. HK’22: 178
10-05-2019, 1,68 M, DONKERBRUIN
V. UNITED TOUCH S V. UNTOUCHED
M. SURPRISE DELTA MOSSEL Z SP
V. SPARTACUS M. W. DELTA MOSSEL JANTJE RP REG. B SPORT-(SPR)
MV. PILGRIM Z -- HEARTBREAKER PREF
FOKKER: AALDERING-VAN KEMPEN, LOOSBROEK
GER.: AALDERING-SWELHEIM, BUSSELSESTEEG 2, 5472 PT LOOSBROEK
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
Oval Office is een zoon van de hengst United Touch S, die onder Bart Bles op 1.55m-niveau
presteert. Zowel de moeder- als de vaderlijn van United Touch S gaan terug op de legendarische
merrie Classic Touch, een Caletto II-dochter die met Ludger Beerbaum op het allerhoogste niveau
presteerde en onder andere goud won op de Olympische Spelen in 1992. De moeder van Oval
Office is de merrie Surprise Delta Mossel Z (v.Spartacus), Zij gaf in combinatie met Cornet
Obolensky de hengst Côte de Zelande Delta Mossel, aangepaard met Action Breaker
(v.Heartbreaker) bracht ze het 1.35m-springpaard Action Lady Delta Mossel. De tweede moeder is
de merrie W Delta Mossel Jantje (v. Pilgrim) die op 1.50-niveau sprong met die Italiaan Gianni
Govoni. Op haar beurt is ze de dochter van de Heartbreaker-merrie So Lovely, die zelf met
Carolein van der Plasse op 1.45m-niveau sprong. Zij gaf in de fokkerij niet alleen Action Lady
Delta Mossel, maar ook het 1.45m-springpaard Vanderplasse (v.Parco), van de Italiaan Elia
Matteo Simonetti. Vervolgens zien we in de moederlijn de hengsten Burggraaf en Ramiro Z.
Onderzoekrapport:
Oval Office is een hengst met ruim voldoende instelling. De hengst heeft ruim voldoende
bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende tot goed bewerken. De stap is ruim voldoende
van ruimte en souplesse. De draf is voldoende van ruimte en matig krachtig. In beweging heeft
de hengst voldoende tot ruim voldoende houding en balans. De galop is voldoende actief met een
goede ruimte, voldoende balans waarbij de hengst goed changeert. Oval Office springt ruim
voldoende tot goed met het lichaam naar boven met ruim voldoende tot goede reflexen en een
wisselend lichaamsgebruik. Oval Office springt met een goede beentechniek. Oval Office lijkt
voorzichtig en toont ruim voldoende tot veel vermogen en overzicht. Als springpaard heeft Oval
Office ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel op de sprong.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Oval office kan de springkwaliteiten, met name atletisch vermogen, toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.
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.

Oxford VDL 528003201903379
35 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 13, cat.nr. HK’22: 180
11-05-2019, 1,72 M, VOS
V. UNTOUCHED V. UNTOUCHABLE
M. BE HELENA SP STB KEUR, PREF, PREST, IBOP-(SPR)
V. CHIN CHIN ERK M. HELENA RP STB KEUR, PREF, PREST
MV. AHORN PREF -- SILVANO
FOK./GER.: VDL STUD, BEARSTERDYK 14, 9025 BR BEARS
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Afstamming:
Oxford VDL is een zoon van de veel te vroeg gestorven Untouched (v.Untouchable). Untouched
was het toptalent van de ruiter Ben Maher, waarmee hij op het allerhoogste niveau presteerde.
Dit kan ook niet anders met een moeder en grootmoeder die zelf ook op dat hoogste niveau
presteerden: eerste moeder Cantate Touch (v.Capitol I) en vervolgens de legendarische merrie
Classic Touch (v.Caletto II), van Ludger Beerbaum, waarmee hij goud won op de Olympische
Spelen in 1992. De moeder van Oxford VDL is de merrie Be Helena ze sprong zelf op de
stamboekkeuring naar 90 punten en nam deel aan de Nationale Merriekeuring. Vervolgens gaf ze
in de fokkerij de KWPN-hengst Freeman VDL (v.Emmerton), die tot op 1.40m-niveau sprong met
Jur Vrieling. Met de hengst Zirocco Blue VDL bracht ze ook het 1.60m-springpaard Goldcoast VDL,
van Matas Petraitis (LTU). De tweede moeder is de merrie Helena (v.Ahorn), die in 1992
kampioen werd op het EK in Brussel. Helena bracht de springpaarden Anderson VDL (v.Chin Chin)
1.50m, Eastwind VDL (v.Baloubet du Rouet) 1.40m, Pan Am VDL (v.Indoctro) 1.40m en
Southwind (v.Baloubet du rouet) 1.60m. Vervolgens zien we in de moederlijn de hengsten Silvano
en Hanassi xx. De Silvano-merrie is de welbekende merrie Aziemieka, die we kennen als moeder
van de KWPN-hengst Glennridge en de vele kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen die op
internationaal niveau presteren.
Onderzoekrapport:
Oxford VDL is een eerlijke hengst met een goede instelling. De hengst heeft ruim voldoende
bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim en regelmatig. De draf is ruim
voldoende van ruimte en ruim voldoende krachtig met een rollend voorbeen. In beweging heeft
de hengst ruim voldoende houding en balans. De galop is ruim voldoende actief met ruim
voldoende ruimte, waarbij hij goed changeert. Oxford VDL springt ruim voldoende tot goed met
het lichaam naar boven met ruim voldoende reflexen en voldoende lichaamsgebruik. Oxford VDL
springt met een wisselende techniek. Oxford VDL toont ruim voldoende tot veel vermogen en
overzicht. Als springpaard heeft Oxford VDL ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter
een ruim voldoende gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Oxford VDL kan de springkwaliteiten met name de reflexen, rijdbaarheid en instelling, toevoegen
aan de springpaardenfokkerij.
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.

NIXON DU PARK 056002W00319738
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 17, cat.nr. HK’21: 164
17-03-2018, 1,70 M, DONKERBRUIN
V. NIXON VAN 'T MEULENHOF V. DENZEL V'T MEULENHOF
M. ANITA DU PARK SP
V. QUICK STAR ERK M. RITA DU PARK SP
MV. KANNAN ERK -- UKASE SF
FOKKER: OPTIMUS AGRO, SINT-KATELIJNE-WAVER
GER.: M. BLOM, HOEVENSEWEG 34, 4874 LW ETTEN LEUR
MUNSTEG HORSES, VOORTSWEG 409, 7523 HZ ENSCHEDE
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Afstamming:
Nixon du Park is een zoon van het aanstormende talent van Jos Verlooy: Nixon van ’t Meulenhof.
Nixon van ’t Meulenhof is een zoon van Denzel van ’t Meulenhof (v.Marius Claudius) uit de merrie
Carthina Z (v.Carthago). Zij is eveneens de moeder van de welbekende hengst Emerald van ’t
Ruytershof en de topmerrie Diamantina van ’t Ruytershof, die zelf ook op het hoogste niveau
sprong. Nixon du Park komt uit de Quick Star-merrie Anita Du Park die tot op heden nog actief is op
1.45m-niveau met Max Sebrechts (BEL). In de fokkerij gaf ze in combinatie met Colestus (v.Cornet
Obolensky) de zevenjarige Panamarenko Optimus, die op 1.35m-niveau springt. De grootmoeder
van Nixon du Park is de merrie Rita du Park (v.Kannan) en zij gaf al de sportpaarden Beau Gosse du
Park (v.Quaprice Bois Margot) (1.60m) en het 1.40m-springpaard Exploi du Park (v.Quick Star). De
overgrootmoeder is de merrie Quinine de Livoye (v.Ukase), zij gaf maar liefst vier 1.60m-paarden.
Waaronder Diabolo du Parc II, Niac du Park, Tisele du Park en de bekendste: Rosana du Park, van
de Canadees Eric Lamaze. Verder zien we in deze lijn de Franse verervers Artichaut en Ibrahim
terug.
Onderzoekrapport:
Nixon du Park is een intelligent en goed te rijden hengst met een goede instelling. De hengst
heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is goed van ruimte en
souplesse. De draf is voldoende van ruimte en ruim voldoende krachtig. In beweging heeft de
hengst ruim voldoende houding en balans. De galop is comfortabel, lichtvoetig, waarbij de hengst
goed changeert. Nixon du Park springt goed met het lichaam naar boven met goede reflexen en
ruim voldoende lichaamsgebruik. Nixon du Park springt met een goede beentechniek. Nixon du
Park lijkt heel voorzichtig en toont veel vermogen en veel overzicht. Als springpaard heeft Nixon
du Park veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Nixon du Park kan de springkwaliteiten met name de reflexen, rijdbaarheid en instelling toevoegen
aan de springpaardenfokkerij
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.

NANTON 528003201803753
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 18, cat.nr. HK’21: 177
17-05-2018, 1,70 M, BRUIN
V. TANGELO VAN DE ZUUTHOEVE PREF V. NARCOS II ERK
M. ETERNITY SP STB ELITE, IBOP-(SPR), PROK
V. CHACCO BLUE M. ARLINA SP STB ELITE, IBOP-(SPR), PROK
MV. BALOU DU ROUET Z -- CONCORDE PREF
FOK./GER.: I. DE CROM, HUGTEN 19, 6026 RG MAARHEEZE
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore

Afstamming:
Nanton is een nakomeling van de springpaardenvererver Tangelo van de Zuuthoeve, zo bracht hij
onder andere Tobago Z en Darry Lou. De eerste moeder is de merrie Eternity, zij is een dochter
van wereldvererver Chacco Blue, die eveneens de vader van Explosion W is. Eternity heeft een
IBOP afgelegd met 8’en voor reflexen, techniek en vermogen. De tweede moeder is de merrie
Arlina, een dochter van de hengst Balou du Rouet, een hengst die niet meer weg te denken is uit
de springpaardenfokkerij. Arlina heeft zelf op 1.30m-niveau gesprongen en gaf in combinatie met
Ukato de op 1.45m-niveau springende Habana. De derde moeder is de merrie Perlina
(v.Concorde). Zij is moeder van het 1.35m-springpaard Vidar (v.Numero Uno), Zilina (v.Solitair)
1.45m, Gibston (v.Chellthago) 1.35m, Kerlina (v.Flying Dream) 1.35m en is grootmoeder van
Daloa (v.Lupicor), die in het 1.45m sprong. Verder in de moederlijn zien we de hengsten Ramiro
en Amor, en gaat deze stam terug op de Oberlina-stam.
Onderzoekrapport:
Nanton is een fijn te rijden hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot
werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim voldoende van ruimte en souplesse. De draf
is ruim voldoende van ruimte en voldoende krachtig. In beweging heeft de hengst voldoende
houding en een goede balans. De galop is actief, lichtvoetig met een goede ruimte, op de
voorhand waarbij de hengst goed changeert. Nanton springt goed met het lichaam naar boven
met goede reflexen en ruim voldoende tot veel lichaamsgebruik. Nanton springt met een goede
beentechniek. Nanton lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende tot veel atletisch vermogen en
overzicht. Als springpaard heeft Nanton 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:
Nanton kan de springkwaliteiten, met name de galop, reflexen en instelling, toevoegen aan de
springpaardenfokkerij.
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.

FOUR SEASONS 826002160877143
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2022
Cat.nr. onderzoek: 22, cat.nr. Blom Cup
10-05-2016, 1,70 M, DONKERBRUIN
V. FOR PLEASURE V. FURIOSO II
M. C-FLOWER Z SP
V. CASSINI II M. FLOWER RP
MV. FIGARO -- KRONPRINZ XX
FOKKER: E.A.C. B.V., WEERT
GER.: TEAM NIJHOF, KULSDOM 9, 7274 EG GEESTEREN GLD
R. BRIL, BOESVELDERDIJK 26, 7054 AV WESTENDORP
C.A.M. VAN DEN OETELAAR BV, DUNGENSESTG 9B, 5482 ZT SCHIJNDEL
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Afstamming:
Four Seasons is een nakomeling van de hengst For Pleasure. Deze hengst nam twee keer aan de
Olympische Spelen en heeft daarna zijn stempel op de fokkerij gedrukt. Denk hierbij aan
nakomelingen als Fit For Fun, Flora de Mariposa, Epleaser van ’t Heike en Ornellaia. Als moeder
zien we de merrie C-Flower Z (v.Cassini II), die in de fokkerij het 1.45m-springpaard Daria Z
(v.Diamant de Semilly), van Pia-Louise Aufrecht, gaf. Vervolgens zien we de merrie Flower
(v.Figaro), beter bekend als Vink Flower, waarmee Eric van der Vleuten op het hoogste niveau
presteerde. Zo namen zij deel aan de wereldruiterspelen van Rome en de wereldbekerfinales van
Helsinki en Gotenburg. In de fokkerij bracht zij het Grand Prix-paard Flower Boy (v.Cheers
Cassini), van Pia-Katharina Beeking, en de op 1.45m-niveau lopende Chiricco (v.Chin Chin).
Onderzoekrapport:
Four Seasons is een comfortabel te rijden hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel
bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is ruim voldoende van ruimte en
souplesse. De draf is ruim voldoende van ruimte en voldoende krachtig. In beweging heeft de
hengst ruim voldoende tot een goede houding en balans. De galop is lichtvoetig, actief met een
goede ruimte en een goede balans, waarbij de hengst goed changeert. Four Seasons springt goed
met het lichaam naar boven met goede reflexen en ruim voldoende lichaamsgebruik. Four
Seasons springt met een goede beentechniek. Four Seasons lijkt voorzichtig en toont veel
vermogen en overzicht. Als springpaard heeft Four Seasons 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:
Four Seasons kan de springkwaliteiten, met name reflexen, atletisch vermogen, rijdbaarheid en
instelling, toevoegen aan de springpaardenfokkerij.
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.

