
NASHVILLE STAR 528003201803607 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 30, cat.nr. HK’21: 343 
01-05-2018, 1,67 M, ZWART 
 V. DESPERADOS V. DE NIRO ERK 

 M. EZRASIJGJE DP STB STER, VOORLOPIG KEUR 

  V. WESTPOINT KEUR M. RASIJGJE RP STB ELITE, PREF, PREST, SPORT-(DRES), PROK 

  MV. MONTECRISTO -- FLEMMINGH PREF 

 FOKKER: L. MARTENS & DOCHTERS, ZUIDVEEN 

 GER.: REESINK HORSES, MOLENWEG 12, 7151 HA EIBERGEN 

 
stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

9,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0 8,5 87,5 

 

Exterieur: 
Nashville Star is een goed ontwikkelde chique hengst met veel uitstraling die goed in het 
rechthoeksmodel staat. Het hoofd is sprekend. De nek is goed van lengte met een lichte hoofd 
hals verbinding. De hals is goed van vorm, goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. De 
schouder is goed van lengte en correct van ligging. De schoft is goed ontwikkeld en is goed van 
lengte. De rug is goed van lengte en een fractie week. De lendenen zijn ruim voldoende bespierd 
en aangesloten. De croupe is goed van lengte en ligging en goed van bespiering. De broekspier is 
goed van lengte. Het voorbeen is van voren en terzijde gezien correct gesteld. Het achterbeen is 
correct gesteld. De koten voor en achter zijn lang en week gesteld. Het fundament is passend, 
wel iets fijn ontwikkeld en hard van kwaliteit. De voeten zijn ruim voldoende ontwikkeld, ruim 
voldoende van vorm en van kwaliteit. De verzenen zijn ruim voldoende ontwikkeld en een fractie 
ondergeschoven. 
 
Afstamming: 
Nashville Star is de eerste bij het KWPN-gekeurde zoon van Desperados FRH, die onlangs de top-10 
van de WBFSH-ranking binnen kwam. Deze internationale Grand Prix-hengst werd succesvol 
uitgebracht op de Olympische Spelen in zowel Londen als Rio de Janeiro onder Kristina Bröring-
Sprehe. Nashville Star zijn moeder Ezrasijgje is een ster-merrie van de Grand Prix keurhengst 
Westpoint. Verder in de pedigree van Nashville Star vinden we de predicaatrijke merrie Rasijgje. 
Rasijgje is een elite, preferent, prestatie, sport-(dr), PROK-dochter van de hengst Montecristo, deze 
merrie is zelf op ZZ-Zwaar-niveau uitgebracht in de dressuursport. Rasijgje dient als moeder van de 
volgende sportpaarden; het Zware Tour-paard Walskoning (v. Jazz), het ZZ-Licht-paard Barleduc 
(v. Rubin Royal), alsmede één Z2 en één Z1 geklasseerd-dressuurpaard. De moederlijn van 
Nashville Star vervolgt met de preferente hengst Flemmingh. Diens dochter is de prestatie-merrie 
Lesijgje, die meerdere Z-geklasseerde dressuurpaarden voortbracht in combinatie met de hengsten 
Metall en Havidoff. 
 
Onderzoekrapport: 
Nashville Star is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling. De hengst heeft 
veel looplust, zeer veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken. De stap is zeer goed 
van takt, actief, krachtig en zeer goed van ruimte en lichaamsgebruik. De draf is actief met een zeer 
goede beentechniek, een goede afdruk en is goed van ruimte. Het voorbeen heeft veel 
schoudervrijheid en het achterbeen komt zeer goed tot dragen. De galop heeft een zeer goede 
beentechniek, is krachtig en bergop gesprongen met een goede ruimte. Nashville Star beweegt met 
veel houding, een zeer goede balans en veel tot zeer veel souplesse. De hengst heeft veel 
schakelvermogen. Als dressuurpaard heeft Nashville Star veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn 
ruiter een zeer goed gevoel. 
 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
Geen bijzonderheden vastgesteld. 
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: voldoende. 
 
 



Fok/aanparingsadvies: 
Nashville Star kan bewegingstechniek en lichtvoetigheid toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij 
en de stap en de rijdbaarheid verbeteren. 
 
Moederrapportage: 
Ezrasijgje is een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekende merrie die goed in het 
rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend. 
De nek is ruim voldoende van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is goed van vorm, ruim voldoende van lengte en voldoende van bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld en goed van lengte. 
De schouder is goed van lengte en goed van ligging. 
De rug is ruim voldoende van lengte en voldoende van bespiering. 
De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is hellend van ligging, goed van lengte en goed van bespiering.  
De broekspier is goed van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien correct en van terzijde gezien correct gesteld.  
Het achterbeen is iets lang.   
De koten zijn goed van lengte en zowel voor als achter iets week gesteld. 
De hoeven zijn goed ontwikkeld en goed van kwaliteit met goede verzenen. 
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap is ruim voldoende van ruimte.  
De draf is goed van ruimte met een goede houding en een goede balans. 
De galop is ruim voldoende krachtig, goed van ruimte, met een goede balans en lichtvoetig.  
 
Stokmaat: 1.68m / Kleur: bruin 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2022). Sommige 
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DARK ROUSSEAU 528003201806534 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 31, cat.nr. HK’21: 348 
21-06-2018, 1,65 M, ZWARTBRUIN  
 V. DETTORI V. DESPERADO  

 M. WESTSIDE DP STB STER, PROK, VOORLOPIG KEUR 

  V. ROUSSEAU PREF M. RATANA V RP STB STER, PREF 

  MV. FLEMMINGH PREF -- HEMMINGWAY  

 FOKKER: H.G.A VERDELLEN, HEGELSOM 

 GER.: REESINK HORSES, MOLENWEG 12, 7151 HA EIBERGEN 

 G. JANSEMA, HOENDIEP 309, 9744 TB GRONINGEN 

 
stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

8,5 8,5 8,5 8,0 8,5 8,5 8,5 84,5 

 

Exterieur: 
Dark Rousseau is een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekende en sterk gebouwde hengst. Hij 
staat ruim voldoende in het rechthoeksmodel. Het hoofd is sprekend met een zeer aansprekend 
oog. De nek is goed van lengte met een correcte hoofd hals verbinding. De hals is goed van vorm, 
lengte en bespiering. De schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is ruim voldoende 
ontwikkeld en is goed van lengte. De rug is goed van lengte en bespiering. De lendenen zijn goed 
bespierd en aangesloten. De croupe is een fractie hellend, goed van lengte en van bespiering. De 
broekspier is ruim voldoende van lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld en 
van voren gezien een fractie toontredend. Het achterbeen is correct gesteld. De koten voor en 
achter zijn goed van lengte en correct gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en goed van 
kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, goed van vorm en van kwaliteit. De verzenen zijn ruim 
voldoende ontwikkeld, maar een fractie ongelijk. 
 
Afstamming: 
Dark Rousseau is de eerste bij het KWPN gekeurde zoon van Dettori, de Desperado-zoon die met 
hoge cijfers zijn verrichtingsonderzoek heeft afgesloten en inmiddels succesvol op Lichte Tour-
niveau presteert. De moeder van Dark Rousseau is de ster, PROK-merrie Westside, een dochter van 
de preferente vererver Rousseau. Westside bracht de op Lichte Tour in de sport uitgebrachte Lord-
Leatherdale-zoon Hyatt. Grootmoeder Ratana V, een ster preferente-merrie van Flemmingh, dient 
als grootmoeder van meerdere sportpaarden. De moederlijn van Dark Rousseau vervolgt met de 
ster, preferente, prestatie-dochter Lantana V (v. Hemmingway). Deze merrie is onder andere de 
moeder van de bij het KWPN-gekeurde Sir Donnerhall-zoon Lantanas en het internationale Grand 
Prix-paard Vitana V (v. Donnerhall) die uitgebracht werd in de sport door Stephanie Peters. 
Daarnaast bracht Lantana V in combinatie met Flemmingh en Jazz meerdere sportpaarden en dient 
ze als grootmoeder van de door het KWPN-erkende Cennin (v. Vivaldi) die succesvol in de Grand 
Prix is uitgebracht onder Madeleine Witte-Vrees. 
 
Onderzoekrapport: 
Dark Rousseau is een sympathieke en meewerkende hengst met een goede tot zeer goede 
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken. De stap is 
zeer goed van takt en heeft een goede ruimte en activiteit. De draf is lichtvoetig, goed tot zeer 
goed van kracht met een goede takt en goed ondertredend achterbeen. De galop heeft zeer veel 
kracht, een goede gedragenheid en ruimte. Dark Rousseau beweegt met veel souplesse, een zeer 
goede gedragenheid en veel balans. Als dressuurpaard heeft Dark Rousseau 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. 
 
Veterinair rapport: 
Geen bijzonderheden vastgesteld. 
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 
 



 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Dark Rousseau kan het model verbeteren en lichtvoetigheid toevoegen aan de dressuur 
paardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Westside een goed ontwikkelde aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend met een mooi oog. 
De nek is ruim voldoende van lengte met een correcte hoofd-halsverbinding. 
De hals is goed van vorm, goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. 
De schoft is goed van hoogte en zou iets langer door mogen lopen. 
De schouder is goed van lengte en een fractie schuin van ligging. 
De rug is goed van lengte en voldoende van bespiering. 
De lendenen zijn voldoende bespierd en ruim voldoende aangesloten. 
De croupe is correct van ligging, voldoende van lengte en goed van bespiering.  
De broekspier is ruim voldoende van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien correct en van terzijde gezien correct gesteld. 
Het achterbeen is correct gesteld. 
De koten zijn normaal van lengte en met name voor wat week gesteld. 
De hoeven zijn voldoende ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit met een fractie lage en 
ondergeschoven verzenen. De voeten zijn licht ongelijk.  
Het fundament is goed ontwikkeld en hard van kwaliteit. 
De stap is actief, ruim voldoende  van ruimte en ruim voldoende van souplesse. 
De draf is goed van ruimte met een goede houding en een krachtig ondertredend/dragend 
achterbeen. Het voorbeen is elegant. 
De galop is ruim voldoende krachtig, zou iets meer souplesse mogen hebben, is voldoende van 
ruimte en ruim voldoende gedragen met een goede houding. 
 
Stokmaat: 1.69m / Kleur: donkerbruin 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2022). Sommige 
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NIRVANO 528003201806938 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 35, cat.nr. HK’21: 391 
14-05-2018, 1,68 M, ZWART  
 V. FOR FERRERO V. FOR ROMANCE  

 M. HITRICIA DP STB STER, PROK 

  V. CHARMEUR M. DUJARDIN DP STB ELITE, SPORT-(DRES), IBOP-(DRES), PROK 

  MV. VIVALDI PREF -- WOLFGANG KEUR 

 FOKKER: G. STRIK, VINKEL 

 GER.: STAL VAN DE SANDE, DAZINGSTRAAT 1, 5298 LP LIEMPDE 

 F.P.H. VAN DER VEGT, HEUVEL 25, 5528 NH HOOGELOON 

 
stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 8,0 8,0 81,5 

 

Exterieur: 
Nirvano is een goed ontwikkelde, hoogbenige en opwaarts gebouwde hengst die goed in het 
dressuurmodel staat. Het hoofd is aansprekend. De nek is zeer goed van lengte met een lichte 
hoofd hals verbinding. De hals is goed van vorm en lengte en ruim voldoende van bespiering. De 
is schouder goed van lengte en ligging. De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en is goed van 
lengte. De rug is goed van lengte en ruim voldoende bespierd. De lendenen zijn voldoende van 
bespiering en ruim voldoende aangesloten. De croupe is een fractie hellend, voldoende van lengte 
en ruim voldoende van bespiering. De broekspier is ruim voldoende van lengte. Het voorbeen is 
van terzijde en van voren gezien correct gesteld. Het achterbeen is een fractie sabelbenig. De 
koten voor en achter zijn goed van lengte en correct gesteld. Het fundament is een fractie fijn 
ontwikkeld en hard van kwaliteit. De voeten zijn ruim voldoende ontwikkeld, een fractie smal 
gevormd en goed van kwaliteit. De verzenen zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Premiehengst Nirvano is de eerste bij het KWPN goedgekeurde zoon van verrichtingskampioen For 
Ferrero, een zoon van For Romance die zelf tweevoudig Oldenburger kampioenhengst werd. For 
Ferrero wordt momenteel succesvol uitgebracht in het ZZ-Zwaar. De moeder van Nirvano is Hitricia, 
een ster, PROK-merrie van de hengst Charmeur, de hengst die op internationaal Grand-Prix niveau 
presteerde onder Madeleine Witte-Vrees. De grootmoeder van Nirvano is Dujardin, deze dochter van 
de preferente dressuurpaardenvererver Vivaldi voert de predicaten elite, sport-(dr), IBOP-(dr) en 
PROK, tevens heeft Dujardin zelf op ZZ-Licht-niveau gepresteerd in de sport. De moederlijn van 
Nirvano vervolgt met Itricia, een preferent, prestatie-dochter van Wolfgang. Itricia dient als moeder 
van het Lichte Tour-paard Apart (v. United), het internationaal 1.60 m-springpaard Channel (v. 
Rascin), het mennen dressuur Z-paard Gracieuze (v. Charmeur), alsmede het 1.35 m-springpaard 
Nando (v. Ircolando). Daarnaast is deze Itricia grootmoeder en overgrootmoeder van een groot 
aantal spring- en dressuurpaarden die succesvol worden uitgebracht in de sport. 
 
Onderzoekrapport: 
Nirvano is een eerlijke en meewerkende hengst met een goede instelling en hij heeft veel 
looplust. De stap is goed van takt, ruim voldoende actief en goed van ruimte. De draf is 
lichtvoetig, goed van ruimte en heeft veel beentechniek. De galop heeft een goede sprong, een 
goede balans en zeer veel houding. De hengst beweegt met veel lichtvoetigheid, een zeer goede 
houding en veel balans. Als dressuurpaard heeft Nirvano veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed 
gevoel. 
 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. Gedurende het onderzoek 
is vastgesteld dat Nirvano lucht zuigt. 
 
Veterinair rapport: 
Gedurende het onderzoek is de hengst een keer fysiotherapeutisch behandeld vanwege lichte 
stijfheid, dit heeft een positief effect gehad. In de eerste week van het onderzoek heeft de hengst 
preventief medicatie voor zijn maag gehad.  
 
Spermaonderzoek: 



Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 
 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Nirvano kan het dressuurpaardenmodel en houding verbeteren in de dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Hitricia is een ruim voldoende ontwikkelde merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel 
staat. 
Het hoofd is ruim voldoende sprekend. 
De nek is ruim voldoende van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is ruim voldoende van vorm, ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. 
De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. 
De schouder is ruim voldoende van lengte en een fractie schuin gelegen. 
De rug is ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. 
De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is goed van ligging, ruim voldoende van lengte en ruim voldoende van bespiering.  
De broekspier is voldoende van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien correct en van terzijde gezien licht hol gesteld. 
Het achterbeen is correct gesteld. 
De koten zijn voldoende van lengte en week gesteld. 
De hoeven zijn goed ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit met correcte verzenen. 
Het fundament is ruim voldoende ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap is ruim voldoende van ruimte en ruim voldoende van souplesse en zou wat actiever 
moeten. 
De draf is ruim voldoende van ruimte met een goede houding en een goed ondertredend /dragend 
achterbeen. Het voorbeen zou een fractie meer uit de schouder kunnen komen. 
De galop is ruim voldoende krachtig, voldoende van ruimte, voldoende gedragen met een goede 
houding. 
 
Stokmaat: 1.68m / Kleur: vos 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2022). Sommige 
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NEWPORT 528003201803320 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 37, cat.nr. HK’21: 441 
03-04-2018, 1,69 M, DONKERE VOS  
 V. GLOCK'S TOTO JR. V. TOTILAS ERK 

 M. ADAULA DP STB ELITE, IBOP-(DRES), PROK 

  V. JAZZ PREF M. HIDAULA RP STB STER, PREF, PREST 

  MV. ROSSINI -- SOVEREIGN BILL XX 

 FOKKER: P. VAN DOORN, LEERSUM 

 GER.: STAL LEEUWENHOF, HAZENPAD 36, 6615 AK LEUR 

 
stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

8,5 8,0 8,5 8,0 8,0 8,0 8,5 82,5 

 

Exterieur: 
Newport is een goed ontwikkelde sterk gebouwde stoere hengst die goed in het rechthoeksmodel 
staat. Het hoofd is aansprekend. De nek is goed van lengte met een correcte hoofd hals 
verbinding. De hals is goed van vorm, goed van lengte, goed van bespiering en komt iets diep uit 
de borst. De schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is goed ontwikkeld en is zeer goed 
van lengte. De rug is goed van lengte en bespiering. De lendenen zijn ruim voldoende bespierd en 
goed aangesloten. De croupe is hellend, goed van lengte en van bespiering. De broekspier is goed 
van lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld en van voren gezien toontredend. 
Het achterbeen is een fractie sabelbenig. De koten voor en achter zijn goed van lengte en goed 
gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit. De voeten zijn goed 
ontwikkeld, breed van vorm en ruim voldoende van kwaliteit. De verzenen zijn ruim voldoende 
ontwikkeld, maar licht ongelijk. 
 
Afstamming: 
Newport is een zoon van de succesvolle Grand Prix-hengst Glock’s Toto Jr. Naast zijn nu al 
spraakmakende sportcarrière, bewijst Glock’s Toto Jr. zich meer en meer in de fokkerij en met 
Newport krijgt hij zijn vijfde zoon bij het KWPN goedgekeurd. De moeder van Newport is de elite, 
IBOP-(dr), PROK-merrie Adaula, zij stamt af van de preferente dressuurpaardenvererver Jazz. 
Adaula is op Z1-niveau uitgebracht in de dressuursport en is tevens, zoals haar naam al verraadt, 
een telg uit de bekende Daula-stam. De grootmoeder van Newport is de ster, preferente, prestatie-
merrie Hidaula, zij stamt af van Rossini. Hidaula bracht in combinatie met Jazz, naast 
hengstenmoeder Adaula, al meerdere succesvolle dressuurpaarden. Zo bracht ze het internationaal 
Grand Prix-paard Sebastiaan die onder Aat van Essen is uitgebracht in de sport, de in het ZZ-Licht 
geklasseerde Eswin, alsmede Jazzman die onder andere bij het Oldenburg-stamboek werd 
goedgekeurd. Daarnaast dient Hidaula als moeder en grootmoeder van meerdere Z-geklasseerde 
dressuurpaarden. De moederlijn vervolgt zich via de keur-merrie Esdaula met de Engelse 
Volbloedhengst Sovereign Bill. Diens moeder Ladaula staat bekend als grootmoeder van een tal van 
sportpaarden, alsmede de bij het KWPN-gekeurde For Gribaldi. 
 
Onderzoekrapport: 
Newport is een eerlijke en evenwichtige hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel 
bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken maar zou daarbij de mond geslotener kunnen 
houden. De stap heeft zeer veel takt, krachtig en zeer goed van ruimte. In draf heeft de hengst 
een goede beentechniek, een goede ruimte en een goede houding. Het achterbeen zou van nature 
actiever mogen ondertreden, maar laat zich wel goed bewerken. De galop is zeer krachtig, bergop 
met een goede ruimte. Newport beweegt met een goede houding, een zeer goede balans en een 
goede souplesse. De hengst heeft veel schakelvermogen en laat bij momenten zien aanleg te 
hebben om te sluiten. Als dressuurpaard heeft Newport veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn 
ruiter een goed gevoel. 
 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
Geen bijzonderheden vastgesteld. 



 
 
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Newport kan schakelvermogen en instelling toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Adaula is een ruim voldoende ontwikkelde merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel 
staat en een fractie neerwaarts is. 
Het hoofd is ruim voldoende sprekend. 
De nek is ruim voldoende van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is ruim voldoende van vorm, ruim voldoende van lengte en voldoende van bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. 
De schouder is ruim voldoende van lengte en is correct gelegen. 
De rug is ruim voldoende van lengte en voldoende van bespiering. 
De lendenen zijn ruim voldoende bespierd en ruim voldoende aangesloten en even wat strak. 
De croupe is wat hellend van ligging, ruim voldoende van lengte en ruim voldoende van 
bespiering.  
De broekspier is ruim voldoende van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien toontredend en van terzijde gezien een fractie hol gesteld. 
Het achterbeen is licht sabelbenig gesteld. 
De koten zijn goed van lengte en correct gesteld. 
De hoeven zijn ruim voldoende ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit met lage verzenen. 
Het fundament is goed ontwikkeld en hard van kwaliteit. 
De stap is voldoende van ruimte en voldoende van souplesse. 
De draf is goed van ruimte met een goede houding en een goed ondertredend/dragend 
achterbeen. De draf heeft veel souplesse. Het voorbeen is correct. 
De galop is ruim voldoende van kracht, voldoende van ruimte, voldoende gedragen met ruim 
voldoende houding 
 
Stokmaat: 1.67m / Kleur: vos 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2022). Sommige 
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NEW DREAMS 528003201807988 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 40, cat.nr. HK’21: 507 
19-05-2018, 1.65 M , DONKERE VOS 
 V. JERVEAUX V. FERDEAUX 

 M. JILLZ DP STB STER, VOORLOPIG KEUR 

  V. DREAM BOY M. BO VOWENDY STB 

  MV. SIR SINCLAIR KEUR -- CONTANGO PREF 

 FOKKER: T.J.M. COOMANS, BINNENPAD 257, 3263 AP OUD-BEIJERLAND 

         I. VERHEUL, LINIE 51, 7325 DP APELDOORN 

         GER.: DALIQUART BV, GULDENWEG 23, 7051 HT VARSSEVELD 

 
stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

8,5 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5 8,5 82,5 

 

Exterieur: 
New Dreams is een ruim voldoende ontwikkelde, jeugdige hengst die ruim voldoende in het 
rechthoeksmodel staat. Het hoofd is sprekend. De nek is voldoende van lengte met een correcte 
hoofd hals verbinding. De hals is ruim voldoende van vorm, voldoende van lengte, ruim 
voldoende van bespiering, maar komt diep uit de borst. De schouder is goed van lengte en 
ligging. De schoft is goed ontwikkeld en is goed van lengte. De rug is ruim voldoende van lengte 
en ruim voldoende bespierd. De lendenen zijn ruim voldoende bespierd en aangesloten. De 
croupe is een fractie hellend, goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. De broekspier is 
ruim voldoende van lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld en van voren 
gezien frans gesteld. Het achterbeen is een fractie lang en sabelbenig. De koten voor en achter 
zijn ruim voldoende van lengte en correct gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en hard van 
kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, goed van vorm en goed van kwaliteit. De verzenen zijn 
goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
New Dreams is de eerste bij het KWPN gekeurde zoon van Jerveaux, de interessant gefokte 
Ferdeaux-zoon die met hoge cijfers zijn verrichtingsonderzoek heeft afgesloten. De moeder van New 
Dreams is de ster-merrie Jillz, een dochter van Dream Boy die in de internationale Grand Prix 
succesvol wordt uitgebracht door Hans Peter Minderhoud en tevens zijn bijdrage heeft geleverd aan 
het Nederlandse team op de Olympische Spelen. Jillz heeft met haar eerste nakomeling, New 
Dreams, gelijk een goedgekeurde hengst gebracht. New Dreams zijn moederlijn vervolgt met de 
Sir-Sinclair-dochter Bo Vowendy, zij gaf in combinatie met Dream Boy het ZZ-Licht-dressuurpaard I 
Am Legend TC. Grootmoeder Vowendy, een elite, sport-(dr), D-OC-merrie van de preferente 
Contango, werd zelf op Z2-niveau uitgebracht in de sport. Vowendy is de moeder van het 
internationale Intermediaire-I paard Hamilton (v. Apache) en nog een Z2-dressuurpaard.  
 
Onderzoekrapport: 
New Dreams is een eerlijke en sympathieke hengst met een goede tot zeer goede instelling. De 
hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken. De stap is goed van takt 
en ruimte en heeft zeer veel lichaamsgebruik. In draf heeft de hengst zeer veel lichtvoetigheid, 
een goede ruimte en een goede houding. Het voorbeen wordt met veel schoudervrijheid gebruikt, 
het achterbeen zou nog resoluter mogen ondertreden. De galop is bergop, goed van ruimte 
waarbij het voorbeen expressief wordt gebruikt. New Dreams beweegt met veel tot zeer veel 
souplesse, veel houding en een goede balans. Als dressuurpaard heeft New Dreams 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. 
 
Veterinair rapport: 
In de eerste week van het onderzoek heeft de hengst preventief medicatie voor zijn maag gehad. 
De hengst heeft geen klachten getoond. 
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 



 
 
Fok/aanparingsadvies: 
New Dreams kan de souplesse en voorbeentechniek verbeteren en een goede instelling en 
rijdbaarheid toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Jillz is een goed ontwikkelde iets kortbenige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend. 
De nek is goed van lengte met een fractie zware hoofd-halsverbinding. 
De hals is ruim voldoende van vorm, ruim voldoende van lengte en voldoende van bespiering. 
De schoft is voldoende ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. 
De schouder is ruim voldoende van lengte en correct van ligging. 
De rug is goed van lengte en goed van bespiering en iets week. 
De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is normaal van ligging, goed van lengte en goed van bespiering.  
De broekspier is ruim voldoende van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien een fractie frans en van terzijde gezien correct. 
Het achterbeen is correct gesteld.  
De koten zijn normaal van lengte, het voorbeen is correct gekoot eb get achterbeen is week 
gekoot 
De hoeven zijn correct ontwikkeld en goed van kwaliteit met correcte verzenen. 
Het fundament is correct ontwikkeld en voldoende van kwaliteit. 
De stap is goed van ruimte en goed van souplesse. 
De draf is ruim voldoende van ruimte met ruim voldoende houding en een goed 
ondertredend/dragend achterbeen. Het voorbeen heeft voldoende techniek. 
De galop is ruim voldoende krachtig, ruim voldoende van ruimte, voldoende gedragen met ruim 
voldoende houding. 
 
Stokmaat: 1.68m / Kleur: bruin 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2022). Sommige 
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NETWORK 528003201805393 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 41, cat.nr. HK’21: 519 
04-06-2018, 1,65 M, DONKERBRUIN  
 V. JUST WIMPHOF V. DE NIRO ERK 

 M. KEYVENIZ TEXEL DP STB-EXT PREF, D-OC 

  V. NEGRO PREF M. VENIZ DP STB PREF, PREST, PROK 

  MV. KRACK C -- JAZZ PREF 

 FOK./GER.: D. STALLER, JISPERWEG 112, 1464 NK WESTBEEMSTER 

 D. BROEKEMA, JISPERWEG 112, 1464 NK WESTBEEMSTER 

 
stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

8,0 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 7,5 77,5 

 

Exterieur: 
Network is een ruim voldoende ontwikkelde sympathieke hengst die ruim voldoende in het 
rechthoeksmodel staat. Het hoofd is sprekend. De nek is ruim voldoende van lengte met een 
correcte hoofd hals verbinding. De hals is goed van vorm, goed van lengte en ruim voldoende van 
bespiering. De schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is goed ontwikkeld en is goed 
van lengte. De rug is ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. De lendenen zijn goed 
bespierd en goed aangesloten. De croupe is goed van vorm, goed van lengte en goed van 
bespiering. De broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld, 
maar iets onderstandig. Van voren gezien is het voorbeen correct gesteld. Het achterbeen is 
correct gesteld. De koten voor en achter zijn ruim voldoende van lengte en correct gesteld. Het 
fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, goed van 
vorm en goed van kwaliteit. De verzenen zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
De Niro-zoon Just Wimphof staat als vader te boek van Network. Just Wimphof heeft meerdere 
malen deelgenomen aan het WK Jonge Dressuurpaarden en presteert momenteel succesvol in het 
ZZ-Zwaar. Ook in de fokkerij bewijst Just Wimphof zichzelf, met Network krijgt hij zijn derde zoon 
goedgekeurd bij het KWPN. De moeder van Network is Keyveniz Texel, een dochter van de 
preferente Negro die zowel zelf als via zijn goedgekeurde zonen en kleinzonen al een grote bijdrage 
heeft geleverd aan de fokkerij. Keyveniz Texel bracht via embryotransplantatie in 2018 vier 
nakomelingen. Naast de goedgekeurde Network tekende ze ook voor het moederschap van twee 
NMK-merries. Grootmoeder Veniz (v. Krack C) is een preferent, prestatie, PROK-merrie en tevens 
moeder van de bij het KWPN gekeurde Enzo Ferrari (v. Painted Black). Daarnaast bracht Veniz twee 
Z2-dressuurpaarden. De moederlijn vervolgt via de sport-(dr) merrie Regaliz met de preferente 
vererver Jazz en de hengsten Investment en Nabuur. 
 
Onderzoekrapport: 
Network is een eerlijke en evenwichtige hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel 
bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is zuiver, resoluut en goed van ruimte. 
In draf heeft de hengst veel takt, een ruim voldoende ruimte en een actief ondertredend 
achterbeen dat ruim voldoende tot dragen komt. De galop is ruim voldoende tot goed van sprong 
en goed van ruimte. In alle drie de gangen zou het voorbeen met meer schoudervrijheid 
weggezet mogen worden. Network beweegt met ruim voldoende tot veel souplesse, ruim 
voldoende houding en een goede balans. Als dressuurpaard heeft Network ruim voldoende tot 
veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.  
 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
Geen bijzonderheden vastgesteld. 
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: matig. 
 



Fok/aanparingsadvies: 
Network kan de rijdbaarheid verbeteren en evenwichtigheid toevoegen aan de 
dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Keyveniz Texel is een goed ontwikkelde merrie , met een opwaartse romprichting. Ze staat goed 
in het rechthoeksmodel. 
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is ruim voldoende van vorm,  goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. 
De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. 
De schouder is ruim voldoende van lengte en normaal van ligging. 
De rug is goed van lengte en voldoende van bespiering. 
De lendenen zijn voldoende bespierd en iets week aangesloten. 
De croupe is hellend van ligging en zou wat langer mogen zijn.  
Het voorbeen is van voren gezien een fractie toontredend en van terzijde gezien een fractie hol. 
Het achterbeen is steil gesteld. 
Het voorbeen en het achterbeen zijn steil gekoot. 
De hoeven zijn iets smal van vorm met normale verzenen. 
Het fundament is iets fijn ontwikkeld en hard van kwaliteit. 
 
De merrie Keyveniz Texel heeft op jonge leeftijd een ernstig ongeval gehad. Zij is kort voor haar 
overlijden op 3 jarige leeftijd wel op exterieur beoordeeld. Ten gevolge van haar blessure was zij 
niet in staat om zich optimaal in beweging te tonen. Deze exterieur beschrijving is gemaakt op de 
toentertijd verkregen informatie. 
 
Stokmaat: 1.75m / Kleur: vos 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2022). Sommige 
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NALEGRO 528003201802861 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 43, cat.nr. HK’21: 534 
05-04-2018, 1,70 M, ZWART  
 V. PAINTED BLACK PREF V. GRIBALDI PREF 

 M. JALEGROFLEUR DP STB STER, PROK 

  V. NEGRO PREF M. MAIFLEUR RP STB KEUR 

  MV. GERSHWIN -- HEIDELBERG PREF 

 FOKKER: J.L. HANSE, BURGH-HAAMSTEDE 

 FOK./GER.: VAN OLST HORSES, TERHEIJDENSSPOOR 9, 4911 BW DEN HOUT 

 
stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

8,5 8,5 9,0 8,0 8,0 8,5 8,5 85,0 

 

Exterieur: 
Nalegro is een goed ontwikkelde, sympathieke hengst die ruim voldoende in het rechthoeksmodel 
staat. Het hoofd is voldoende sprekend en een fractie lang. De nek is voldoende van lengte met 
een correcte hoofd hals verbinding. De hals is voldoende van vorm en lengte, ruim voldoende van 
bespiering en komt wat diep uit de borst. De schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is 
goed ontwikkeld en is goed van lengte. De rug is voldoende van lengte en zeer goed bespierd. De 
lendenen zijn goed bespierd en ruim voldoende aangesloten. De croupe is hellend, ruim 
voldoende van lengte en goed van bespiering. De broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is 
van terzijde gezien correct gesteld, maar iets onderstandig. Het voorbeen is van voren gezien een 
fractie toontredend. Het achterbeen is correct gesteld. De koten voor en achter zijn goed van 
lengte en goed gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn 
goed ontwikkeld, ruim voldoende van vorm en goed van kwaliteit. De verzenen zijn goed 
ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
In de afstamming van Nalegro verenigingen Olympische genen zich. Zo staat de Gribaldi-zoon 
Painted Black als vader te boek van Nalegro. De preferente Painted Black heeft zeer succesvol 
gepresteerd op hoogste niveau in de dressuursport en nam deel aan de Olympische Spelen in 
Londen met de Spaanse Morgan Barbançon. Nalegro’s moeder, de ster PROK-merrie Jalegrofleur, 
stamt af van de preferente vererver Negro. Jalegrofleur is de volle zus van de wereldbekende 
Valegro (v. Negro), tweevoudig individueel Olympisch gouden medaillewinnaar met Charlotte 
Dujardin. De moeder van Jalegrofleur en Valegro is de keur-merrie Maifleur, een dochter van 
Gerschwin. Maifleur is de grootmoeder van internationaal Intermediair-I paard U-Genius (v. Utopia). 
Overgrootmoeder Weidyfleur, een keur-merrie van de preferente Heidelberg, bracht een 1.30 m-
springpaard en een Z2-dressuurpaard.  
 
Onderzoekrapport: 
Nalegro  is een eerlijke en ijverige hengst met een goede tot zeer goede instelling. De hengst 
heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is goed van takt en 
ruimte, heeft een zeer goede activiteit en is krachtig. In draf heeft de hengst zeer veel afdruk, 
een ruim voldoende tot goede ruimte en een zeer goed actief ondertredend achterbeen dat goed 
tot dragen komt. De galop is zeer krachtig, met veel sprong, afdruk en een goede ruimte. Nalegro 
toont schakelvermogen en laat bij momenten zien aanleg te hebben om te sluiten. Nalegro 
beweegt met veel souplesse, ruim voldoende houding en een zeer goede balans. Als 
dressuurpaard heeft Nalegro 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. 
 
Veterinair rapport: 
Tijdens het onderzoek is een geringe weke delen zwelling waargenomen, aan de achterzijde van het 
linker achterbeen ter hoogte van het bovenste deel van het pijpbeen. De hengst heeft hier geen 
hinder van ondervonden. 
 



Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: voldoende. 
 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Nalegro kan looplust verbeteren en afdruk en het schakelvermogen toevoegen aan de 
dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Jalegrofleur is een goed ontwikkelde merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. De 
merrie zou rijtypischer gebouwd mogen zijn en meer uitstraling kunnen hebben. 
Het hoofd is voldoende sprekend. 
De nek is een fractie kort van lengte met een voldoende hoofd-halsverbinding. 
De hals is ruim voldoende van vorm, iets kort van lengte en voldoende van bespiering. 
De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en goed van lengte. 
De schouder is ruim voldoende van lengte en een fractie steil van ligging. 
De rug is normaal van lengte en ruim voldoende van bespiering. 
De lendenen zijn ruim voldoende bespierd en iets strak. 
De croupe is hellend van ligging, iets kort van lengte en ruim voldoende van bespiering.  
De broekspier is goed van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien licht frans gesteld en van terzijde gezien correct gesteld. 
Het achterbeen is een fractie steil. 
De koten zijn normaal van lengte en steil gesteld. 
De hoeven zijn goed ontwikkeld en goed van kwaliteit met correcte verzenen. 
Het fundament is royaal ontwikkeld en wat voos van kwaliteit. 
De stap is voldoende van ruimte en voldoende van souplesse. 
De draf is voldoende van ruimte met een normale houding en een voldoende 
ondertredend/dragend achterbeen. Het voorbeen is een fractie strak. 
De galop is ruim voldoende krachtig, ruim voldoende van ruimte, voldoende gedragen met een 
ruim voldoende houding. 
 
Stokmaat: 1.68m / Kleur: vos 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2022). Sommige 
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOBLE PRINCE NOREL 528003201807618 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 44, cat.nr. HK’21: 539 
26-04-2018, 1,74 M, DONKERBRUIN  
 V. PAINTED BLACK PREF V. GRIBALDI PREF 

 M. FEMME FATALE PRINSES DP STB ELITE, IBOP-(DRES), PROK 

  V. UPHILL M. RODY-PRINSES DP STB 

  MV. DARLINGTON -- CABOCHON KEUR 

 FOKKER: E. FIKSE, OENE 

 GER.: G.W. VAN NOREL, KAZERWEG 2, 8191 KM WAPENVELD 

 
stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

8,0 8,5 8,5 8,0 8,5 8,5 8,5 83,5 

 

Exterieur: 
Noble Prince Norel is een goed ontwikkelde hengst met veel uitstraling die goed in het 
rechthoeksmodel staat. Het hoofd is sprekend, met een mooi groot oog. De nek is goed van 
lengte met een correcte hoofd hals verbinding. De hals is goed van vorm, goed van lengte en 
goed van bespiering. De schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is goed ontwikkeld en 
is goed van lengte. De rug is goed van lengte en ruim voldoende bespierd. De lendenen zijn goed 
van bespiering en een fractie strak aangesloten. De croupe is hellend, goed van lengte en goed 
van bespiering. De broekspier is ruim voldoende van lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien 
correct gesteld, maar een fractie onderstandig. Het voorbeen is van voren gezien een fractie 
frans. Het achterbeen is licht sabelbenig. De koten voor en achter zijn goed van lengte, achter 
zijn de koten iets week. Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn 
goed ontwikkeld, een fractie breed van vorm en goed van kwaliteit. De verzenen zijn ruim 
voldoende ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Noble Prince Norel is een zoon van de internationale Grand Prix-hengst Painted Black (v. Gribaldi) 
die zeer succesvol heeft gepresteerd op hoogste niveau in de dressuursport en deel nam aan de 
Olympische Spelen in Londen met de Spaanse Morgan Barbançon. De elite, IBOP-(dr), PROK-merrie 
Femme Fatale Prinses stamt af van Uphill en tekent voor het moederschap van Noble Prince Norel. 
De grootmoeder van Noble Prince Norel is de Darlington-merrie Rody-Prinses die zelf op Z1-niveau 
is uitgebracht in de sport. De moederlijn vervolgt met de merrie Jodyprinses (v. Cabochon), zij voert 
de predicaten keur, preferent en prestatie. Jodyprinses bracht in combinatie met Amsterdam het 
internationale Grand Prix-paard Pop Art, alsmede het Lichte Tour-paard Wedgwood Prins (v. Oscar) 
en een Z2-dressuurpaard.  
 
Onderzoekrapport: 
Noble Prince Norel is een sympathieke en betrouwbare hengst met veel looplust. Hij heeft een 
goede tot zeer goede instelling. De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed 
bewerken. De stap is zeer goed van ruimte en goed van lichaamsgebruik waarbij het achterbeen 
van nature uit nog meer activiteit zou kunnen ontwikkelen. In draf heeft de hengst zeer veel 
ruimte, een goede houding en veel lichaamsgebruik. Het achterbeen zou nog meer kracht mogen 
ontwikkelen. De galop heeft een goede tot zeer goede beentechniek, sprong en afdruk. Hij 
beschikt in de galop over een goed schakelvermogen. Noble Prince Norel heeft een zeer 
aansprekend silhouette en een goede souplesse. Als dressuurpaard heeft Noble Prince Norel 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. 
 
Veterinair rapport: 
Geen bijzonderheden vastgesteld. 
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: voldoende. 
 



Fok/aanparingsadvies: 
Noble Prince Norel kan het dressuurpaardenmodel verbeteren, looplust en ruimte in de beweging 
toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Femme Fatale Prinses is een royaal ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is ruim voldoende sprekend. 
De nek is ruim voldoende van lengte met een correcte hoofd-halsverbinding. 
De hals is voldoende van vorm, voldoende van lengte en voldoende van bespiering. 
De schoft is zeer goed ontwikkeld en zou wat langer doorkunnen lopen in de rug. 
De schouder is ruim voldoende van lengte en is wat steil gelegen. 
De rug is ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. 
De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is goed van ligging, goed van lengte en goed van bespiering.  
De broekspier is ruim voldoende van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien toontredend en van terzijde correct gesteld. 
Het achterbeen is correct gesteld. 
De koten zijn ruim voldoende van lengte en correct gesteld. 
De hoeven zijn ruim voldoende ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit met lage verzenen en 
brede hoeven. 
Het fundament is ruim voldoende ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap is ruim voldoende van ruimte en ruim voldoende van souplesse met een goed 
lichaamsgebruik. 
De draf is goed van ruimte met een goede houding en een goed ondertredend/dragend 
achterbeen en goed met de schoft naar boven. Het voorbeen zou een fractie meer 
schoudervrijheid mogen hebben.  
De galop is goed van kracht, voldoende van ruimte, voldoende gedragen met een goede houding. 
 
Stokmaat: 1.74m / Kleur: bruin 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2022). Sommige 
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
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Exterieur: 
Nordic Blue Hors is een goed ontwikkelde hengst die goed in het rechthoeksmodel staat. Het 
hoofd is ruim voldoende sprekend. De nek is voldoende van lengte met een correcte hoofd hals 
verbinding. De hals is voldoende van lengte, ruim voldoende van bespiering, maar iets 
horizontaal aangezet en komt daarbij wat diep uit de borst. De schouder is ruim voldoende van 
lengte en correct van ligging. De schoft is goed ontwikkeld en is goed van lengte. De rug is goed 
van lengte en ruim voldoende bespierd. De lendenen zijn ruim voldoende bespierd en 
aangesloten. De croupe is goed van lengte, goed van ligging en ruim voldoende van bespiering. 
De broekspier zou langer door mogen lopen. Het voorbeen is van terzijde gezien licht ingesnoerd 
en van voren gezien correct gesteld. Het achterbeen is sabelbenig. De koten voor en achter zijn 
goed van lengte en iets steil. Het fundament is ruim voldoende ontwikkeld en  goed van kwaliteit. 
De voeten zijn ruim voldoende ontwikkeld, ruim voldoende van vorm en goed van kwaliteit. De 
verzenen zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Nordic Blue Hors stamt af van dressuurfenomeen Totilas die onder Edward Gal veel furore heeft 
gemaakt. Totilas zijn ongekende sportprestaties blijken uit zijn behaalde titels als wereldkampioen 
en World Cup winnaar. Met Nordic Blue Hors krijgt Totilas zijn zesde zoon goedgekeurd bij het 
KWPN. De moeder van Nordic Blue Hors is de ster, sport-(dr), PROK-merrie Demeter B, een dochter 
van de preferente topvererver Jazz. Demeter B is zelf op Z2-niveau geklasseerd en bracht tevens al 
een Z2-dressuurpaard. De moederlijn vervolgt met de ster, preferent, prestatie, PROK-merrie Rhea 
B, een dochter van de in Duitsland invloedrijke Grand Prix-hengst Rubinstein I. Rhea B bracht onder 
andere het Zware Tour-paard Athene B. (v. Don Schufro), het ZZ-Licht-paard Victoria. B (v. 
Florestan I) en een Z2-dressuurpaard. De predicaatrijke overgrootmoeder van Nordic Blue Hors is 
Hera I, een elite, preferent, prestatie, PROK-merrie van Belisar. Ook Hera I is de moeder van 
meerdere sportpaarden; zo bracht ze in combinatie met Welcome het Zware Tour-paard Ulixes en 
meerdere Z-geklasseerde dressuurpaarden. 
 
Onderzoekrapport: 
Nordic Blue Hors is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. De hengst is bij 
momenten wat afgeleid, maar laat zich daarbij toch ruim voldoende bewerken. De hengst zou 
constanter en stiller in de aanleuning kunnen zijn. De stap is goed van takt, is actief, heeft een 
zeer goede ruimte en komt goed tot schreiden. De draf heeft een goede beentechniek, met een 
goed ondertredend achterbeen. De galop is goed van ruimte, heeft een krachtige afdruk en heeft 
een goede tot zeer goede balans. De hengst heeft een goede souplesse en laat bij momenten zien 
aanleg te hebben om te sluiten. Als dressuurpaard heeft Nordic Blue Hors veel aanleg en geeft 
zijn ruiter een ruim voldoende tot goed gevoel.  
 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
De hengst heeft aan het linkerachterbeen een vrij fors litteken. Dit is het gevolg van een eerder 



opgedaan trauma. De hengst heeft hier geen hinder van ondervonden. 
 
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Nordic Blue Hors kan de stap verbeteren en de aanleg tot sluiten toevoegen aan de 
dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Demeter is een voldoende ontwikkelde merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is ruim voldoende sprekend. 
De nek is ruim voldoende van lengte met een correcte hoofd-halsverbinding. 
De hals is ruim voldoende van vorm, voldoende van lengte en ruim voldoende van bespiering. 
De schoft is zeer goed ontwikkeld en voldoende van lengte. 
De schouder is ruim voldoende van lengte en is wat schuin gelegen. 
De rug is ruim voldoende van lengte en voldoende van bespiering en even wat week. 
De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is goed van ligging, ruim voldoende van lengte en goed van bespiering.  
De broekspier is ruim voldoende van lengte. 
Het voorbeen is van voren en van terzijde gezien correct gesteld. 
Het achterbeen is licht sabelbenig gesteld. 
De koten zijn voldoende van lengte en wat week gesteld. 
De hoeven zijn ruim voldoende ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit met lage verzenen. 
Het fundament is ruim voldoende ontwikkeld en hard van kwaliteit. 
De stap is ruim voldoende van ruimte en ruim voldoende van souplesse en actief. 
De draf is ruim voldoende van ruimte met een goede houding en een goed ondertredend/dragend 
achterbeen en draaft lichtvoetig. Het voorbeen is correct. 
De galop is ruim voldoende van kracht, ruim voldoende van ruimte, ruim voldoende gedragen met 
een goede houding. 
 
Stokmaat: 1.66m / Kleur: zwart 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (januari 2022). Sommige 
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 


