
NAPARDI 528003201810449 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 2, cat.nr. HK’21: 012 
08-05-2018, 1,72 M, SCHIMMEL  
 V. APARDI ERK V. CORLAND KEUR 

 M. ZAHNA SP STB STER, PREST, SPORT-(SPR) 

  V. CORNET OBOLENSKY ERK M. NABRAXIS RP VB PREST 

  MV. ZEUS KEUR -- H.ALME Z  

 FOKKER: STAL BLES, WITTE KRUIS 4, 6909 BL BABBERICH 

 L. DUTKUN, SMIDSTRAAT 1, 7011 JK GAANDEREN 

         GER.: DE RADSTAKE B.V., POSTBUS 70, 7050 AB VARSSEVELD 

         ROBERT PUCK, HAZENPAD 30, 6615 AK LEUR 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

7 7 8 8 8.5 8.5 9 8.5 8.5 8.5 84.5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Napardi is een zeer goed ontwikkelde hengst, 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, lengte en bespiering. De schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is goed ontwikkeld 
en is voldoende van lengte. De rug is goed van lengte en goed bespierd. De lendenen zijn goed 
bespierd en goed aangesloten. De croupe is goed van ligging, lengte en bespiering. De broekspier is 
goed van lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld van voren gezien een fractie 
toontredend. Het achterbeen is correct gesteld. De koten voor en achter zijn ruim voldoende van 
lengte en een fractie stijl gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en ruim voldoende van 
kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, goed van vorm en voldoende van kwaliteit. De verzenen 
zijn voldoende ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Napardi de eerste KWPN goedgekeurde zoon van de KWPN erkende hengst Apardi die op het 
hoogste niveau sprong met Daniel Bluman. Apardi zelf komt uit een stam waar veel goede 
sportpaarden uitkomen denk hierbij aan Bacardi VDL de volle broer van Apardi. De moeder van 
Napardi is de interessante merrie Zahna (v.Cornet Obolensky) die zelf succesvol op 1.35m m niveau 
presteerde. Zahna gaf in combinatie met Diamant de Semilly de 1.60m m springende Elzas gereden 
door de Italiaanse amazone Giulia Martinengo Marquet en met de hengst Singapore gaf ze de 1.45m 
m springende merrie Hertogin II. Vervolgens in de moederlijn zien we de merrie Nabraxis (v. Zeus) 
die naast Zahna ook in combinatie met Andiamo de 1.40m m springende Habraxis gaf. De derde 
moeder is de Almé x Gotthard merrie Abraxis die grootmoeder en overgrootmoeder is van 
verschillende sportpaarden. Denk hierbij aan de paarden als Empire (v. Calvaro) die in Egypte op 
1.60m m niveau springt en Olymp (v. Libero H) van Angelique Hoorn. 
 
Onderzoekrapport: 
Napardi is een eerlijke en goed tot zeer goed te rijden hengst met een goede tot zeer goede 
instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer 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 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. Napardi springt goed tot zeer goed met het lichaam naar boven met goede tot zeer 
goede reflexen en veel lichaamsgebruik. Napardi springt met een goede beentechniek.  Napardi  lijkt 
voorzichtig en toont zeer veel vermogen en overzicht. Als springpaard heeft Napardi 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: 
Napardi kan maat, formaat en springkwaliteiten toevoegen. 
 
Moederrapportage: 
Zahna is een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekende merrie die ruim voldoende in het 
rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend. 
De nek is voldoende van lengte met een iets zware lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is horizontaal van vorm, voldoende van lengte en goed van bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld en goed van lengte. 
De schouder is goed van lengte en goed van ligging. 
De rug is goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. 
De lendenen zijn voldoende 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 een fractie frans gesteld en van terzijde gezien correct gesteld.  
Het achterbeen is correct gesteld.  
De koten zijn goed van lengte en correct 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 voldoende van ruimte.  
De draf is voldoende van ruimte, lichtvoetig met een voldoende houding en een goede balans. 
De galop is voldoende krachtig, ruim voldoende van ruimte, met een goede balans en lichtvoetig.  
 
Zahna heeft 1.35 m gesprongen. 
 
Stokmaat: 1.66m / Kleur: schimmel 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NO MERCY 528003201803900 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 3, cat.nr. HK’21: 026 
17-05-2018, 1,66 M, DONKERBRUIN 
 V. CAPE CORAL RBF Z V. CORNET OBOLENSKY ERK 

 M. SAARTJE RP STB KEUR, SPORT-(SPR) 

  V. NOW OR NEVER M M. MAXIME RP STB ELITE, PROK 

  MV. CONTANGO PREF -- TRITON  

 FOK./GER.: H. VRIJVOGEL, DE TWEELING 8, 5215 MC ’S-HERTOGENBOSCH 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

7 7.5 8 8 8.5 8 8 8 8.5 8 81.5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
No Mercy is een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekende hengst 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 goed van bespiering. De schouder is goed van lengte en 
ruim voldoende van ligging. De schoft is goed ontwikkeld en is ruim voldoende van lengte. De rug is 
goed van lengte en goed bespierd. 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 goed van 
lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien een fractie hol gesteld van voren gezien correct gesteld. 
Het achterbeen is correct gesteld. De koten voor en achter zijn goed van lengte en correct gesteld. 
Het fundament is ruim voldoende ontwikkeld en zeer goed van kwaliteit. De voeten zijn goed 
ontwikkeld, goed van vorm en goed van kwaliteit. De verzenen zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
No Mercy is een nakomeling van de hengst Cape Coral RBF Z die zelf in de internationale sport op 
1.50 niveau geklasseerd is onder de ruiter Pieter Keunen. Cape Coral RBF is een Cornet Obolensky 
nakomeling gefokt uit de 1.40m springende merrie Gerona PP (v. Argentinus).De moeder van No 
Mercy is de keur merrie Saartje (v. Now or Never). Saartje (v. Now or Never M) heeft zelf ook goede 
prestaties geleverd in de sport, onder Albert Voorn is deze merrie actief geweest op 1.40m niveau. 
De overgroot is de merrie Maxime (v. Contango), deze merrie is actief geweest op 1.30 niveau. Als 
we nog een generatie terugkijken zien we dat ook de derde moeder, de merrie Ingerthal (v. Triton) 
actief is geweest op 1.30 niveau. Verder in de moederlijn zien we de hengsten Nimmerdor en 
Farnese. 
 
Onderzoekrapport: 
No Mercy is een eerlijke en goed 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 goed van ruimte en lichtvoetig. In beweging heeft de hengst een goede 
houding en balans. De galop is actief, lichtvoetig met een goede ruimte, een goede balans waarbij 
de hengst makkelijk changeert. No Mercy springt zeer goed met het lichaam naar boven met goede 
tot zeer goede reflexen en veel lichaamsgebruik. No Mercy springt met een goede beentechniek. No 
Mercy lijkt voorzichtig en toont veel vermogen en veel overzicht. Als springpaard heeft No Mercy 
veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel. 
 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
Gedurende het onderzoek is de hengst enkele dagen onregelmatig geweest. Met een 
ontstekingsremmer en rust is dit weer hersteld. 
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
No Mercy kan reflexen, instelling en rijdbaarheid toevoegen. 



 
Moederrapportage: 
Saartje is een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekende merrie die voldoende in het 
rechthoeksmodel staat. 
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is horizontaal van vorm, voldoende van lengte en goed van bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. 
De schouder is goed van lengte en ruim voldoende van ligging. 
De rug is ruim voldoende goed van lengte en ruim voldoende van bespiering.   
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 goed van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien correct en van terzijde gezien correct gesteld.  
Het achterbeen is correct gesteld.   
De koten zijn goed van lengte en correct gesteld. 
De hoeven zijn goed ontwikkeld en goed van kwaliteit met goede verzenen. 
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
 
Saartje heeft succesvol in de sport gelopen zowel Nationaal Eventing in de klasse Z als in de 
springsport op 1.35 m niveau. 
 
Saartje is overleden. Dit rapport is opgesteld op basis van de beschikbare gegevens. 
 
Stokmaat: 1.67m / 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NOURI W VDL 528003201800549 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 4, cat.nr. HK’21: 041 
16-03-2018, 1,68 M, BRUIN  
 V. COHINOOR VDL V. CORNET OBOLENSKY ERK 

 M. CUBA LIBRE W Z SP STB ELITE, IBOP-(SPR), D-OC 

  V. CARRERA VDL ERK M. WILLY "R' DP STB PREST, PROK 

  MV. KANNAN ERK -- SANDRO  

 FOKKER: K.J. VAN WEPEREN, OOSTERWOLDE FR 

 GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

8 8 8 8.5 8.5 8 8 8.5 8.5 8.5 83.5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Nouri W VDL is een ruim voldoende ontwikkelde, die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend. De nek is voldoende van lengte met een lichte hoofd hals verbinding. De hals 
is goed van vorm, voldoende van lengte en goed van bespiering. De schouder is ruim voldoende van 
lengte en ligging. De schoft is goed ontwikkeld en is ruim voldoende van lengte. De rug is goed van 
lengte en voldoende bespierd. De lendenen zijn ruim voldoende bespierd en voldoende aangesloten. 
De croupe is een fractie hellend van ligging, voldoende van lengte en goed van bespiering. De 
broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is van terzijde en voor gezien correct gesteld. Het 
achterbeen is correct gesteld. De koten voor en achter zijn voldoende van lengte en correct gesteld. 
Het fundament is ruim voldoende ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, 
goed van vorm en ruim voldoende van kwaliteit. De verzenen zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Nouri W VDL is een zoon van de  hengst Cohinoor VDL die succesvol is op 1.45m m niveau. 
Cohinoor VDL is zelf gefokt met in de vaderlijn de hengsten Cornet Obolensky, Stakkato en 
Contender op rij. Nouri W VDL heeft zijn kwaliteit niet van vreemde, want zijn moeder Cuba libre W 
scoorde op de IBOP voor haar exterieur 80 punten en voor alle springonderdelen kreeg ze maar 
liefst 85 punten. Cuba Libre W is een dochter van de hengst Carrera VDL die met Jur Vrieling op 
160m niveau sprong. Ook in de fokkerij zien we dat Carrera VDL bezig is zijn stempel te drukken. 
De grootmoeder Willy R (v. Kannan) gaf al het 1.40m m paard Coronado WW (v. Orlando) en het 
Grand prix dressuur paard Crush on you (v.Prestige VDL). We gaan verder naar de derde moeder en 
dat is de merrie Kakilly R (v. Sandro). Zij gaf in combinatie met For pleasure het 1.35m m 
springpaard For Murphy en het 1.30m m springpaard Fancouver. 
Verder is ze ook grootmoeder van Carpaccio 14 (v.Ceasar vd Helle) en For Killy (v.Tangelo van de 
Zuuthoeve) die beide op 1.45m m niveau sprongen. Met de hengst Dulf van de Bisschop gaf ze het 
1.35m m springpaard Gatby. Verder in de moederlijn zien we de hengst, Saros xx en vervolgens de 
stammoeder Sakilly. Uit deze lijn komt ook het Grand Prix Springpaard Zargo Z van Emile Hendrix. 
 
Onderzoekrapport: 
Nouri W VDL is een ongecompliceerde, betrouwbare en comfortabel te rijden hengst met een 
goede tot zeer goede instelling. De hengst heeft heel veel bereidheid tot werken en laat zich zeer 
goed bewerken. De stap is goed van ruimte en souplesse. De draf is goed van ruimte en krachtig. 
In beweging heeft de hengst een goede houding en balans. De galop is zeer actief met een goede 
ruimte en buiging in het achterbeen, een zeer goede balans waarbij de hengst goed changeert. 
Nouri W VDL springt goed tot zeer goed met het lichaam naar boven met goede tot zeer goede 
reflexen en veel lichaamsgebruik. Nouri W VDL springt met een goede beentechniek. Nouri W VDL 
lijkt voorzichtig en toont veel vermogen en overzicht. Als springpaard heeft Nouri W VDL 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: 



De hengst heeft gedurende het onderzoek enige dagen medicatie gehad vanwege een lichte irritatie 
van de voorste luchtwegen.  
 
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Nouri W VDL kan het exterieur, beweging en springkwaliteiten toevoegen. 
 
Moederrapportage: 
Cubra libre W is een goed ontwikkelde, aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel 
staat. 
Het hoofd is sprekend met een mooi groot oog. 
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is horizontaal van vorm, goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. 
De schouder is goed van lengte en goed van ligging. 
De rug is goed van lengte en voldoende van bespiering. 
De lendenen zijn voldoende bespierd en ruim voldoende aangesloten. 
De croupe is goed van ligging, ruim voldoende 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 correct gesteld.  
De koten zijn goed van lengte en correct 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 goed van ruimte.  
De draf is goed van ruimte met een goede houding en een goede balans. 
De galop is krachtig, goed van ruimte, met een goede balans en lichtvoetig.  
 
Cubra Libre W heeft tijdens de IBOP de volgende resultaten behaald: 
Stap 8 Draf 8 Houding/Balans 8.5 Galop 8.5 Reflexen 8.5 Techniek 8.5 Vermogen 8.5 Instelling 
8.5 Rijdbaarheid 7.5 Aanleg Springpaard 8.5 Totaal 84 Punten 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NEARCO VAN ’T MERELSNEST VDL 056002W00319749 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 6, cat.nr. HK’21: 064 
15-03-2018, 1,73 M, DONKERBRUIN  
 V. DIAMANT DE SEMILLY V. LE TOT DE SEMILLY  

 M. NAILA V 'T MERELSNEST SP 

  V. KANNAN ERK M. JUGENDNIXE VAN 'T MERELSNEST SP 

  MV. MR. BLUE PREF -- LORD Z ERK 

 FOKKER: STOETERIJ 'T MERELNEST, URSEL 

 GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

6.5 7 7 7.5 7.5 7.5 8 8 8 7.5 76.5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Nearco van ‘t Merelsnest VDL is een zeer goede ontwikkelde hengst, die voldoende in het 
rechthoeksmodel staat. Het hoofd is een fractie lang. De nek is voldoende van lengte. De hals is 
goed van vorm, voldoende van lengte en goed van bespiering. De schouder is goed  van lengte en 
ruim voldoende van ligging. De schoft is goed ontwikkeld en is ruim voldoende van lengte. De rug is 
voldoende, van lengte en ruim voldoende bespierd. De lendenen zijn goed bespierd en goed 
aangesloten. De croupe is een fractie hellend,  ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. 
De broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is van terzijde en van voren gezien correct gesteld. 
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, breed van 
vorm en goed van kwaliteit. De verzenen zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Nearco van ’t Merelsnest VDL is een zoon van de topvererver Diamant de Semilly die zijn stempel 
duidelijk heeft gedrukt op de springpaarden fokkerij. Hij bracht talloze goedgekeurde hengsten en 
internationale topsportpaarden, waaronder Emerald van ’t Ruytershof, Dominator Z, Mumbai en 
Quickly de Kreisker. Dit gecombineerd met de Kannan merrie Naila van ’t Merelsnest gaf de hengst 
Nearco van ‘t Merelsnest. Deze 9 jarige merrie die zelf succesvol springt op 1.45m  niveau met 
ruiter Victor Daem en binnenkort onder het zadel komt van Jur Vrieling is gefokt uit een van de 
beste merriestammen van België. Uit deze stam van familie van den Bunder komen ook paarden 
Glasgow van ’t Merelsnest (v. Nabab de Réve) en Sapphire, die 2x Olympisch goud behaalde voor 
het Amerikaanse team onder Mclain Ward. De eerste nakomeling van Naila van ’t Merelsnest  is de 
volle broer van Naerco van ’t Merelsnest en wordt op dit moment uitgebracht op 1.30m m niveau 
waaronder een mooie prestatie op het WK jonge springpaarden in Lanaken. Ook de tweede moeder 
Jugendnixe van ’t Merelsnest (v. Mr. Blue) liep zelf op 1.30m m niveau en bracht naast Naila van ’t 
Merelsnest, de 6 jarige Obelix van ’t Merelsnest (v. Kannan) die ook op 1.30m m niveau presteert. 
 
Onderzoekrapport: 
Nearco van ’t Merelnest VDL is een betrouwbare en goed te rijden hengst met een 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 ruim voldoende van ruimte en ruim voldoende krachtig. In beweging 
heeft de hengst ruim voldoende houding en balans. De galop is actief met een goede ruimte en 
buiging in het achterbeen, een ruim voldoende balans waarbij de hengst goed changeert. Nearco 
van ’t Merelnest VDL springt ruim voldoende tot goed met het lichaam naar boven met ruim 
voldoende tot goede reflexen en ruim voldoende lichaamsgebruik. Nearco van ’t Merelnest VDL 
springt met ruim voldoende tot een goede beentechniek. Nearco van ’t Merelnest VDL lijkt 
voorzichtig en toont veel vermogen en overzicht. Als springpaard heeft Nearco van ’t Merelnest 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. 
 
 
 



 
 
Veterinair rapport: 
Gedurende het onderzoek is de hengst fysiotherapeutisch behandeld vanwege lichte stijfheid. Het 
linkeroog behandeld met oogdruppels vanwege een geringe waas op het hoornvlies. 
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: voldoende. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Nearco van ’t Merelsnest VDL kan vermogen en instelling toevoegen. 
 
Moederrapportage: 
Naila van ’t Merelsnest is een goed ontwikkelde, aansprekende merrie  die goed in het 
rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend met een mooi groot.   
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is voldoende van vorm, goed van lengte en voldoende van bespiering. 
De schoft is zeer goed ontwikkeld en goed van lengte. 
De schouder is goed van lengte en goed van ligging. 
De rug is goed van lengte en goed van bespiering. 
De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is een fractie hellend van ligging, goed van lengte en goed van bespiering.  
De broekspier is goed van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien en van terzijde gezien correct gesteld.  
Het achterbeen is correct gesteld.  
De koten zijn goed van lengte en correct 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 goed van ruimte.  
De draf is voldoende van ruimte, lichtvoetig met een voldoende houding en voldoende balans. 
De galop is voldoende krachtig, ruim voldoende van ruimte, met een goede balans en voldoende 
lichtvoetig.  
 
Naila van ’t Merelnest springt Internationaal 1.45 m. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

NEWCATI 528003201804782 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 7, cat.nr. HK’21: 075 
31-05-2018, 1,67 M, BRUIN 
 V. DUCATI VAN SCHUTTERSHOF V. KASHMIR VAN SCHUTTERSHOF  

 M. INDYRETTE-K SP STB STER 

  V. INDOCTRO PREF M. KIRSINAA RP STB STER, PREF, PREST 

  MV. NIMMERDOR PREF -- ABGAR XX KEUR 

 FOKKER: P.G. KRUIZENGA, RASQUERT 

 FOK./GER.: B.C. DIRKSEN, HOENWAARDSEWEG 11, 8051 SH HATTEM 

 GER.: ANEMONE SPORTPAARDEN BV, AMBACHTSWEG 5 V, 3953 BZ MAARSBERGEN 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

7 6.5 7 7.5 7 7.5 7.5 8 8 7.5 75 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Newcati is een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekende hengst die ruim voldoende 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 ruim voldoende van lengte en ligging. De schoft is goed ontwikkeld en is ruim voldoende 
van lengte. De rug is goed van lengte en ruim voldoende bespierd. De lendenen zijn goed bespierd 
en goed aangesloten. De croupe is ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. De 
broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld en van voren 
gezien  rechtsvoor frans gesteld. Het achterbeen is recht. De koten voor en achter zijn correct. Het 
fundament is ruim voldoende ontwikkeld en zeer goed van kwaliteit. De voeten zijn goed 
ontwikkeld, ruim voldoende van vorm en goed van kwaliteit. De verzenen zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
De hengst Newcati is de eerste bij ‘t KWPN goedgekeurde zoon van de hengst Ducati van ’t 
Schuttershof (v. Kashmir van Schuttershof). Ducati van ’t Schuttershof presteerde zelf op 1.55m m 
niveau onder het zadel van Gilles Thomas en komt uit de wel bekende Qerly Chin stam van Joris de 
Brabander. Vader Kashmir van ’t schuttershof is ook de vader van paarden als H&M All in en H&M 
Indiana die op de Olympische beide goud wonnen met team Zweden in de landenwedstrijd. 
Aan moederskant zien we de stermerrie Indyrette-k (v. Indoctro). De preferente Indoctro behoort 
tot de top der fokhengsten. Indyrette- k komt uit de bekende Sina-stam. Zij is de volle zus van de 
1.60m m springende Vivaldi K die met Andreas Schou nog mee sprong op het EK in Herning waarna 
hij verkocht werd en zijn carrière op het aller hoogste niveau voortzette in Qatar. De Tweede 
moeder Kirsnaa (v. Nimmerdor) gaf naast Vivaldi K ook Ralido (v. Calido I) , Noblige (v. Quite Easy 
I) die beide presteren op 1.30m  niveau en Tamourette K een Indorado merrie die actief was op 
1.40m m niveau. Als we de stam verder bekijken zien we een groot aantal sportpaarden 
terugkomen, zoals de 1.60m m sportpaarden Big Brother (v. Untouchable) onder de colombiaanse 
Rene Lopez , Dustin (v. Ustinov) onder de Zweedse ruiter Frederik Spetz en Sietse (v. Monaco) 
onder de italiaanse Licinio Grossi. 
 
Onderzoekrapport: 
Newcati is een ongecompliceerde, betrouwbare 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 voldoende van ruimte en ruim voldoende krachtig. 
In beweging heeft de hengst ruim voldoende houding en balans. De galop is lichtvoetig, actief 
met ruim voldoende ruimte en een goede balans waarbij de hengst goed changeert. Newcati 
springt ruim voldoende met het lichaam naar boven met ruim voldoende reflexen en ruim 
voldoende tot veel  lichaamsgebruik. Newcati springt met ruim voldoende tot goede beentechniek. 
Newcati lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende tot veel atletisch vermogen en overzicht. Als 
springpaard heeft Newcati 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: goed. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Newcati kan lichtvoetigheid, instelling en rijbaarheid toevoegen. 
 
Moederrapportage: 
Indyrette-K is een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekende merrie die goed in het 
rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend. 
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is goed van vorm, goed 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 goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. 
De lendenen zijn ruim voldoende bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is goed van ligging, ruim voldoende van lengte en goed van bespiering.  
De broekspier is goed van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien correct en van terzijde gezien iets hol gesteld.  
Het achterbeen is iets steil.  
De koten zijn goed van lengte en iets week gesteld. 
De hoeven zijn goed ontwikkeld en goed van kwaliteit met iets lage verzenen. 
Het fundament is ruim voldoende ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap is zuiver en ruim voldoende van ruimte.  
De draf is ruim voldoende van ruimte en lichtvoetig.  
De galop is ruim voldoende krachtig, ruim voldoende van ruimte, met een goede balans en 
lichtvoetig. 
 
Stokmaat: 1.64m / 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NIGHT LIFE VDL 528003201804001 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 8, cat.nr. HK’21: 083 
25-05-2018, 1,67 M, BRUIN  

         V. ERCO VAN 'T ROOSAKKER V. DARCO ERK 

 M. IALBA VDL SP STB ELITE, IBOP-(SPR), PROK 

  V. AREZZO VDL PREF M. EALBA VDL SP STB STER, PREF 

  MV. ZAVALL VDL -- GALOUBET A  

 FOK./GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

7 7,5 7,5 8,5 8,5 8 8 8 8 8,5 82,5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Night Life VDL is een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekende hengst, die voldoende in het 
rechthoeksmodel staat. Het hoofd is sprekend. De nek is voldoende van lengte. De hals is goed van 
vorm, ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. De schouder is ruim voldoende van lengte 
en ruim voldoende van ligging. De schoft is goed ontwikkeld en is voldoende van lengte. De rug is 
voldoende van lengte en goed bespierd. De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. De 
croupe is hellend van ligging, ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. De broekspier is 
ruim voldoende van lengte. Het voorbeen is zowel van terzijde als van voren gezien correct gesteld. 
Het achterbeen is correct gesteld. De koten voor en achter zijn ruim voldoende van lengte en correct 
gesteld. Het fundament is ruim voldoende ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed 
ontwikkeld, goed van vorm en ruim voldoende van kwaliteit. De verzenen zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Night life VDL is een zoon van de hengst Erco van ’t Roosakker (v.Darco) die de genen draagt van 
de succesvolle Roosakker-familie. Erco van ’t Roosakker sprong onder Daniel Deusser en Lorenzo de 
Luca op het 1.60m m niveau. In de fokkerij geeft Erco zijn genen ook door, denk hierbij aan 
springpaarden als Important de Muze (mv. Nabab de Reve) gereden op 1.60m m niveau door 
Darragh Kenny en Iphigenia de Muze (mv. For pleasure) op 1.60m m niveau gereden door Gregory 
Wathelet.  
Aan moederzijde zien we de Elite merrie Ialba VDL (v. Arezzo) die de uitmuntende score van 90 
punten kreeg voor het springen op de keuring en vervolgens nog een goede IBOP heeft afgelegd. 
Vervolgens zien we de preferent, voorlopig keur merrie Ealba VDL (v. Zavall) ook zij scoorde deze 
90 punten voor het springen op de keuring. 3de moeder is de Galoubet A merrie Re’alba VDL, zij 
heeft 3 nakomelingen die op 1.45m  niveau springen Viper VDL (v. Pacific VDL), Levon 3 (v. Landor 
S) en Ferry VDL (v. Corofino I). Ook gaf zij de in Amerika op 1.60m  niveau springende Wilford VDL 
(v. Marlon) onder de ruiter Marlon Zanotelli. Re’alba VDL staat ook te boek als grootmoeder van 
paarden als Harwich VDL (v. Arezzo) 1.55m  niveau en Jourdain VDL (v. Zapatero) die op 1.40m m 
niveau uit kwam.  
Uit deze lijn komen ook paarden als Citizenguard Cadjanine Z (v. Canabis) en Waliba VDL (v. Quite 
easy I).  
 
Onderzoekrapport: 
Night Life VDL 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 krachtig. In beweging heeft de hengst ruim 
voldoende tot een goede houding en balans. De galop is actief met een goede ruimte en een zeer 
goede balans, waarbij de hengst goed changeert. Night Life VDL springt zeer goed met het 
lichaam naar boven met goede tot zeer goede reflexen en veel lichaamsgebruik. Night Life VDL 
springt met een goede voorbeentechniek en een lang achterbeen. Night Life VDL lijkt zeer 
voorzichtig en toont veel atletisch vermogen en overzicht. Als springpaard heeft Night Life VDL 
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: 
Gedurende het onderzoek is de hengst fysiotherapeutisch behandeld vanwege lichte stijfheid. 
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Night Life VDL kan springkwaliteiten met vooral de reflexen toevoegen. 
 
Moederrapportage: 
Ialba VDL is een goed ontwikkelde, aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend. 
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is goed van vorm, goed van lengte en goed van bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld en goed van lengte. 
De schouder is goed van lengte en goed van ligging. 
De rug is goed van lengte en goed van bespiering. 
De lendenen zijn ruim voldoende bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is hellend van ligging, ruim voldoende 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 correct gesteld.   
De koten zijn goed van lengte en steil gesteld. 
De hoeven zijn goed ontwikkeld en goed van kwaliteit met lage verzenen. 
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap is ruim voldoende van ruimte.  
De draf is ruim voldoende van ruimte met een goede houding en een goede balans. 
De galop is krachtig, goed van ruimte, met een goede balans.   
 
Ialba VDL is gestationeerd in Scotland. In verband met de uitbraak van COVID-19 is dit rapport 
opgesteld op basis van de beschikbare gegevens.   
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOSTRADAMUS ES 528003201804930 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 14, cat.nr. HK’21: 171 
28-05-2018, 1,67 M, BRUIN  
 V. QUABRI DE L'ISLE ERK V. KANNAN ERK 

 M. UMA RP STB KEUR, PREF, SPORT-(SPR) 

  V. PETER PAN M. NINJA RP STB KEUR, SPORT-(SPR) 

  MV. CONCORDE PREF -- ARCHITECT  

 FOK./GER.: E. SCHEP, WAALSEWEG 87 -A, 3999 NR TULL EN ’T WAAL 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

7 7 7 7,5 7,5 7,5 7 7,5 8 7,5 75 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Nostradamus ES is een ruim voldoende ontwikkelde hengst die ruim voldoende  in het 
rechthoeksmodel staat. Het hoofd is sprekend. De nek is voldoende van lengte. De hals is 
horizontaal 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 bespierd. De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. De croupe is goed 
van lengte en goed van bespiering. De broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is van terzijde 
gezien correct gesteld en van voren gezien een fractie frans. Het achterbeen is correct gesteld. De 
koten voor en achter zijn correct gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en voldoende van 
kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, breed van vorm en ruim voldoende van kwaliteit. De 
verzenen zijn voldoende ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Nostradamus ES is een nakomeling van de KWPN erkende hengst Quabri d’ Isle (v. Kannan). 
Quabri d’ Isle is een sportpaard dat presteert op het hoogste niveau en 2 keer deel heeft 
genomen aan de Olympische Spelen en al verschillende grote wedstrijden op zijn naam heeft 
geschreven onder de Ruiter Pedro Veniss waaronder de grand prix van Geneva. Nostradamus ES 
komt uit de keur merrie Uma (v. Peter Pan) die zelf op 1.40m m niveau heeft gespresteerd. Zij 
gaf in combinatie met Comme il faut de nu 6 jarige Kosmo ES die succesvol mee springt in de 
jonge paarden competities. Uma is ook de grootmoeder van Ejay (v. Namelus R) die op 1.35m m 
niveau sprong. Vervolgens zien we in de moederlijn de keur merrie Ninja (v. Concorde) die zelf 
gesprongen heeft op 1.30m m niveau gesprongen. Deze stam gaat dan verder terug op de stam 
van de Belgische hengst Darco.  
 
Onderzoekrapport: 
Nostradamus ES is een comfortabele en goed te rijden hengst met een ruim voldoende tot goede 
instelling. De hengst heeft ruim voldoende tot 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 houding en balans. 
De galop is ruim voldoende actief met ruim voldoende ruimte, met een goede balans waarbij de 
hengst goed changeert. Nostradamus ES springt ruim voldoende met het lichaam naar boven met 
ruim voldoende tot goede reflexen en ruim voldoende lichaamsgebruik. Nostradamus ES springt 
met een goede voorbeentechniek en een ruim voldoende achterhandtechniek. Nostradamus ES 
lijkt ruim voldoende voorzichtig en toont ruim voldoende vermogen en overzicht. Als springpaard 
heeft Nostradamus ES 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. 
 
Veterinair rapport: 
Geen bijzonderheden vastgesteld. 
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: voldoende. 



 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Nostradamus ES kan de rijdbaarheid toevoegen.  
 
Moederrapportage: 
Uma is een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend met een mooi groot oog. 
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is goed van vorm, goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. 
De schouder is goed van lengte en goed van ligging. 
De rug is goed van lengte, een fractie week en voldoende van bespiering. 
De lendenen zijn voldoende bespierd en voldoende aangesloten. 
De croupe is hellend, ruim voldoende van lengte en voldoende van bespiering. (merrie heeft ooit 
het staartbeen gebroken) 
De broekspier is goed van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien correct en van terzijde gezien correct gesteld.  
Het achterbeen is recht.  
De koten zijn goed van lengte en correct 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 voldoende van ruimte met een voldoende houding en voldoende balans. 
De galop is ruim voldoende krachtig, voldoende van ruimte en goed van ruimte en balans 
 
Uma heeft 1.40m gesprongen 
 
Stokmaat: 1.65m/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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NEYMAR VDL 528003201804894 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 16, cat.nr. HK’21: 180 
15-04-2018, 1,70 M, BRUIN  
 V. THUNDER VAN DE ZUUTHOEVE V. ARGENTINUS  

 M. DARCO'S ROSE SP 

  V. DARCO ERK M. SILBERROSE  

  MV. STAKKATO GOLD -- VULKANO  

 FOK./GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

7 7 7,5 8 8 8,5 8,5 8,5 8 8,5 82,5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Neymar VDL is een goed ontwikkelde hengst die goed in het rechthoeksmodel staat. Het hoofd is 
sprekend. De nek is voldoende van lengte met een lichte hoofd hals verbinding. De hals is goed van 
vorm, voldoende van lengte en goed van bespiering en komt diep uit de borst. De schouder is goed 
van lengte en ligging. De schoft is goed ontwikkeld en is ruim voldoende van lengte. De rug is goed 
van lengte en bespiering. De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. De croupe is goed 
van lengte , van ligging en van bespiering. De broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is van 
terzijde en voren gezien correct gesteld. Het achterbeen is iets gebogen. De koten voor en achter 
zijn voldoende van lengte en een fractie stijl. 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: 
Neymar VDL VDL is een nakomeling van de hengst Thunder van de Zuuthoeve die zelf op 1.50m  
niveau sprong met Jan van Dijck. Thunder van de Zuuthoeve heeft bewezen dat hij tot de top van 
de verervers behoort. Enkele nakomelingen op het aller hoogste niveau zijn; Eldorado van ’t 
Vijverhof (mv. Omar) Gregory Wathelet, Gunder (mv. Randel Z), HH Azur (mv. Sir Lui) Mclain Ward, 
Israel v/d Dennehoeve (mv. Darco) Bart Bles, Turbo Z (mv. Renville) Kevin Jochems enz. enz. Dit 
alles gecombineerd met de merrie Darco’s Rose (v.Darco) die me de hengst  Cardento Carlos Dree 
Boeken bracht die 1.35m  springt met Kathrin Stohlmeijer. De grootmoeder Silberrose (v. Stakkato 
Gold) sprong op 1.50m  niveau met Pieter Clemens, zij gaf een nakomeling namelijk Golden Eye (v. 
Goldfever I) die eveneens met Pieter Clemens actief was op 1.40m  niveau en goed gekeurd is als 
dekhengst bij het stamboek van Hannover. Nog een generatie terug zien we de merrie Veronica (v. 
Vulkano) die actief was in de sport op 1.35m  niveau Dit is eveneens de stam van de hengst 
Stakkato Gold. 
 
Onderzoekrapport: 
Neymar VDL is een eerlijke, betrouwbare en comfortabel te rijden hengst met een goede instelling. 
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer 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, een goede balans waarbij de hengst goed changeert. Neymar VDL 
springt goed met het lichaam naar boven, met goede reflexen en veel lichaamsgebruik. Neymar VDL 
springt met een goede tot zeer goede beentechniek. Neymar VDL lijkt voorzichtig en toont veel tot 
zeer veel vermogen en overzicht. Als springpaard heeft Neymar VDL 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: voldoende. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Neymar VDL kan de rijbaarheid, springkwaliteiten en met name de techniek en het vermogen 
toevoegen.  
 
Moederrapportage: 
Darco’s Rose is een voldoende ontwikkelde  merrie die voldoende in het rechthoeksmodel staat.  
Het hoofd is voldoende sprekend. 
De nek is voldoende van lengte met een wat zware hoofd-halsverbinding. 
De hals is goed van vorm, kort van lengte en goed van bespiering. 
De schoft is voldoende goed ontwikkeld en voldoende van lengte. 
De schouder is goed van lengte en goed van ligging. 
De rug is voldoende van lengte en goed van bespiering. 
De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is hellend van ligging, voldoende van lengte en goed van bespiering.  
De broekspier is kort van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien correct en van terzijde gezien correct gesteld 
Het achterbeen is licht sabelbenig. 
De koten zijn correct van lengte en correct gesteld. 
De hoeven zijn goed ontwikkeld en goed van kwaliteit met wat lage verzenen. 
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap is voldoende van ruimte en ruim voldoende van souplesse. 
De draf is voldoende van ruimte met een ruim voldoende houding en een actief achterbeen. Het 
voorbeen wordt voldoende weggezet. 
De galop is actief en krachtig, voldoende van ruimte, voldoende gedragen met een ruim 
voldoende houding. 
 
Stokmaat: 1.63m / 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NORTH POLE N 528003201806551 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 18, cat.nr. HK’21: 202 
15-06-2018, 1,67 M, SCHIMMEL BRUIN GEB  
 V. ZAMBESI V. HEARTBREAKER PREF 

 M. CALUSCHA RP 

  V. CALATO M. SOLIETHE  

  MV. FRIDERICUS -- TRAUMGEIST XX 

 FOKKER: T. & L. COLLINS, BOEKEL 

 GER.: VIKTOR NYIRI, GÖRBE UTCA 6, 1112 BUDAPEST 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

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

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
North Pole N is een  ruim voldoende ontwikkelde hengst, aansprekende hengst die ruim voldoende 
in het rechthoeksmodel staat met een neerwaarts romprichting. Het hoofd is sprekend. De nek is 
ruim voldoende van lengte met een lichte hoofd hals verbinding. De hals is goed van vorm, lengte 
en van bespiering. De schouder is ruim voldoende van lengte en voldoende van ligging. De schoft is 
voldoende ontwikkeld en is voldoende van lengte. De rug is ruim voldoende van lengte en 
voldoende bespierd. De lendenen zijn voldoende bespierd en voldoende aangesloten. De croupe is 
hellend van ligging, ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. De broekspier is goed van 
lengte. Het voorbeen is zowel van terzijde als van voren gezien correct gesteld. Het achterbeen is 
correct gesteld. De koten voor en achter zijn ruim voldoende van lengte. Het fundament is ruim 
voldoende ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, goed van vorm en 
goed van kwaliteit. De verzenen zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
North Pole N is een nakomeling van de hengst Zambesi. Een hengst die al op jonge leeftijd zeer 
succesvol was in de springsport onder Sjaak Sleiderink. Ook op latere leeftijd was hij succesvol tot 
en met 1.45m m niveau. Ook als vererver is Zambesi succesvol met 13 KWPN goedgekeurde 
hengsten. De moeder van North Pole N is Caluscha (v. Calato), zij heeft al verschillende 
sportpaarden gebracht, waaronder Gabbana (v. Numero Uno) onder het zadel van Paul Kennedy en 
I Spy TCS (v. Diarado) onder het zadel van David Wingrove, beide paarden zijn actief op 1.35m  
niveau. Daarnaast bracht Caluscha ook de merrie Fashion TCS (v. Chacco-blue) die actief is op 
1.45m  niveau onder het zadel van Anke de Breucker. Sport is ruim vertegenwoordigd in deze stam. 
De tweede moeder, de merrie Soliethe (v. Fridericus), bracht maar liefst 6 paarden die op 1.40m  
niveau of hoger actief zijn. Lamar 3 (v. Leandro) was actief op 1.40m  niveau. Capuccino 11 (v. 
Caletto I), Calderon (v. Caletto I) en Contessa (v. Caletto I) waren alle drie actief op 1.50m  niveau. 
Ook bracht Soliethe 2 paarden die het hoogste niveau bereikt hebben, dit zijn Countess G (v. 
Caletto I) en Cabochon (v. Caletto I) beide actief geweest op 1.60m  niveau. 
 
Onderzoekrapport: 
North Pole N  is een betrouwbare en 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 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 lichtvoetig, een goede balans waarbij de hengst goed changeert. North 
Pole N springt ruim voldoende tot goed met het lichaam naar boven met ruim voldoende tot 
goede reflexen en ruim voldoende tot veel lichaamsgebruik. North Pole N  springt met een goede 
beentechniek. North Pole N lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende tot veel vermogen en 
overzicht. Als springpaard heeft North Pole N 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: voldoende. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
North Pole N kan galop, lichaamsgebruik, rijbaarheid en instelling toevoegen.  
 
Moederrapportage: 
Caluscha is een goed ontwikkelde hoogbenige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. Het 
hoofd is sprekend met mooi groot oog. 
De nek is voldoende van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is goed van vorm, goed van lengte en arm van bespiering. 
De schoft is voldoende ontwikkeld en voldoende van lengte. 
De schouder is goed van lengte en iets steil van ligging. 
De rug is goed van lengte en voldoende van bespiering. 
De lendenen zijn voldoende bespierd en matig aangesloten. 
De croupe is hellend van ligging, goed van lengte en voldoende van bespiering.  
De broekspier is goed van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien toontredend en van terzijde gezien iets hol. 
Het achterbeen is correct gesteld. 
De koten zijn goed van lengte, vóór correct gesteld en achter wat week gesteld. 
De hoeven zijn ruim voldoende ontwikkeld en goed van kwaliteit met correct ontwikkelde 
verzenen. 
Het fundament is goed ontwikkeld en voos. 
De stap is voldoende van ruimte en matig van souplesse. 
De draf is voldoende van ruimte met een goede houding en een voldoende ondertredend 
achterbeen. Het voorbeen heeft weinig schoudervrijheid. 
De galop is matig krachtig, voldoende van ruimte, matig gedragen met een goede houding. 
 
De merrie is in een schrale conditie gepresenteerd. 
 
Stokmaat: 1.75m / Kleur: schimmel 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NYROCCO 528003201800257 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 19, cat.nr. HK’21: 206 
10-03-2018, 1,69 M, SCHIMMEL BRUIN GEB  
 V. ZIROCCO BLUE VDL PREF V. MR. BLUE PREF 

 M. GHODORETTE-W SP STB-EXT D-OC 

  V. CARDENTO ERK M. CODORETTE W SP VB SPORT-(SPR), PROK 

  MV. HARLEY VDL PREF -- INDOCTRO PREF 

 FOKKER: P. WOLTERS, BROEKSTERWALD 

 GER.: S. TEPPER, BIERUMERWEG 4, 9905 TB HOLWIERDE 

 J. VRIELING, BIERUMERWEG 4, 9905 TB HOLWIERDE 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

7,5 7 7,5 8 8,5 8 8 8 8 8 81 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Nyrocco is een goed ontwikkelde, aansprekende, jeugdige hengst. Die ruim voldoende in het 
rechthoeksmodel staat. Het hoofd is aansprekend. De nek is goed van lengte met een lichte hoofd 
hals verbinding. De hals is goed van vorm, lengte en bespiering. De schouder is ruim voldoende van 
lengte en ligging. De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en is ruim voldoende van lengte. De rug is 
ruim voldoende van lengte en goed bespierd. De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is hellend van ligging, ruim voldoende  van lengte en goed van bespiering. De broekspier 
is goed van lengte. Het voorbeen is terzijde gezien correct gesteld van voren gezien een fractie frans 
gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. De koten voor en achter zijn correct gesteld. Het 
fundament is ruim voldoende ontwikkeld en zeer goed van kwaliteit. De voeten zijn goed 
ontwikkeld, goed van vorm en goed van kwaliteit. De verzenen zijn ruim voldoende ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Nyrocco-W is een nakomeling van de bewezen hengst Zirocco Blue VDL. Deze hengst was zelf actief op 

1.60m  niveau onder het zadel van Jur Vrieling en heeft ook bewezen een topvererver te zijn met een 

groot aantal goedgekeurde hengsten en paarden die op het hoogste niveau actief zijn in de sport denk 

hierbij aan Eddie Blue van Devin Ryan , Glamour Girl van Hendrik von Eckermann en Fliere Fluiter van 

Jack Ansems. De moeder van Nyrocco-W is de merrie Ghodorette-W die een dochter is van top vererver 

Cardento. Grootmoeder Lilly Bh is een Harley VDL dochter die zelf op 1.40m  liep onder Darby Ward. 2 

halfbroers van Lilly BH lopen op 1.30m  niveau in de springsport namelijk Broeksterwold-W (v. Empire) 

en Dayton (v. Dantos HBC). Vervolgens komen we in de moederlijn de hengsten Nimmerdor en 

vervolgens de volbloed hengst Belfalas xx en B. Raimond tegen.  

 
Onderzoekrapport: 
Nyrocco is een goed te rijden hengst met go en een goede instelling. De hengst heeft veel 
bereidheid tot werken en laat zich goed 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 een goede houding en balans. De galop is actief met een goede ruimte en 
lichtvoetig, een goede balans waarbij de hengst goed changeert. Nyrocco springt zeer goed met 
het lichaam naar boven met goede tot zeer goede reflexen en veel lichaamsgebruik. Nyrocco 
springt met een goede beentechniek. Nyrocco lijkt zeer voorzichtig en toont veel vermogen en 
overzicht. Als springpaard heeft Nyrocco 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: 
Nyrocco kan de springkwaliteiten en met name reflexen toevoegen. 
 
Moederrapportage: 
Ghodorette-W is een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekende merrie die ruim voldoende in het 
rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend met een mooi groot oog. 
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is horizontaal van vorm, ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. 
De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en voldoende van lengte. 
De schouder is goed van lengte en iets steil van ligging. 
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, voldoende van lengte en goed van bespiering.  
De broekspier is goed van lengte. 
Het voorbeen is van voren en terzijde gezien correct gesteld.  
Het achterbeen is iets steil.  
De koten zijn goed van lengte en 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 ruim voldoende van ruimte met een goede houding en een goede balans. 
De galop is krachtig, goed van ruimte, met een goede balans.   
 
Stokmaat: 1.67m / Kleur: schimmel 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

HORIZONTAL 25000117549390A 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 20, cat.nr. HK’20: 023 
16-06-2017, 1,64 M, BRUIN  
 V. CASALL V. CARETINO ERK 

 M. MEL D'ARGENCES SP 

  V. QUICK STAR ERK M. DAHLIA MANCHIAISE SP 

  MV. SCHERIF D'ELLE S.F. -- URIEL  

 FOK./GER.: TOPS HORSE TRADING BV, MAASTRICHTERWEG 249, 5556 VB VALKENSWAARD 

 GER.: C.A.M. VAN DEN OETELAAR BV, DUNGENSESTG 9B, 5482 ZT SCHIJNDEL 

 STAL VAN DER VLEUTEN, HOIJSERSTRAAT 12, 5711 PV SOMEREN 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

6 6 7 8 8,5 8 8 8 8,5 8,5 82 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Horizontal is een voldoende ontwikkelde aansprekende hengst die voldoende in het 
rechthoeksmodel staat. Het hoofd is sprekend. De nek is voldoende van lengte met een lichte hoofd 
hals verbinding. De hals is horizontaal van vorm, voldoende van lengte en ruim voldoende van 
bespiering. De schouder is ruim voldoende van lengte en voldoende van ligging. De schoft is ruim 
voldoende ontwikkeld en is voldoende van lengte. De rug is goed van lengte en goed bespierd. De 
lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. De croupe is ruim voldoende van ligging, van 
lengte en van bespiering. De broekspier is ruim voldoende van lengte. Het voorbeen is van terzijde 
gezien correct gesteld van voren gezien correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. De koten 
voor en achter zijn goed van lengte en correct  gesteld. Het fundament is ruim voldoende 
ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, goed van vorm en goed van 
kwaliteit. De verzenen zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
De hengst Horizontal is een nakomeling van de stempel hengst Casall die in de sport onder Rolf-
Göran Bengtsson de nodige successen behaalde op het aller hoogste niveau. De nakomelingen van 
Casall hebben ook bewezen het hoogste niveau aan te kunnen zoals; chesall Zimequest, H&M Chilli 
Willi, Casallo , Zavall VDL, Connor, Alicante enz. Als we de moederlijn bekijken van Horizontal zien 
we de Quick star merrie Mel D’Argences die zelf ook op 1.60m  niveau presteerde onder Edwina 
Tops-Alexander. De tweede moeder Dahlia Manciaise (v. Sherif d’Elle)gaf buiten de moeder van 
Horizontal ook het 1.50m  springpaard Tienanmen d’Argences (v. Canturo) en de 1.45m  springende 
merrie Cantate d’Argences (v. HH Conrad) die beide onder Thomas Lambert hebben gesprongen. 
Deze Franse stam gaat vervolgens verder op de bekende hengsten Uriel en Ibrahim. Deze Ibrahim 
merrie komt uit een van de belangrijkste merries van Frankrijk Girondine die ook te boek staat als 
de moeder van de top vererver Almé. 
 
Onderzoekrapport: 
Horizontal is een goed te rijden hengst met veel looplust en een goede tot 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 met ruim voldoende ruimte, 
een goede balans waarbij de hengst goed changeert. Horizontal springt goed met het lichaam 
naar boven met goede tot zeer goede reflexen en veel lichaamsgebruik. Horizontal springt met 
een goede beentechniek. Horizontal lijkt heel voorzichtig en toont veel atletisch vermogen en 
overzicht. Als springpaard heeft Horizontal 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: voldoende. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Horizontal kan de springkwaliteiten met name de reflexen, atletischvermogen en instelling 
toevoegen. 
 
Moederrapportage: 
Mel D’Argences is een ruim voldoende ontwikkelde merrie die voldoende in het rechthoeksmodel 
staat. 
Het hoofd is sprekend. 
De nek is voldoende van lengte met een iets zware hoofd-halsverbinding. 
De hals is horizontaal van vorm, voldoende van lengte en goed van bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld en voldoende van lengte. 
De schouder is goed van lengte en iets steil van ligging. 
De rug is voldoende van lengte en iets week.  
De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is goed van ligging, voldoende 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 steil.  
De koten zijn goed van lengte en correct gesteld. 
De hoeven zijn goed ontwikkeld en goed van kwaliteit met goede verzenen. 
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap en draf zijn zuiver en correct.  
De galop is krachtig, lichtvoetig met een goede balans. 
 
Mel D’Argences is gestationeerd in Frankrijk. In verband met de uitbraak van COVID-19 is dit 
rapport opgesteld op basis van foto- en videomateriaal. 
 
Stokmaat: 1.66m / Kleur: bruin 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (mei 2021). Sommige 
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

DEFENDER VDS Z 056015Z55534617 
 
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 21, cat.nr. HK’20: 084 
11-04-2017, 1,74 M, ZWART  
 V. DOMINATOR Z V. DIAMANT DE SEMILLY  

 M. ATUREUSA S SP STB KEUR, SPORT-(SPR) 

  V. PADINUS KEUR M. UTAREUSA SP STB ELITE, PREF, PREST, PROK 

  MV. CALVADOS KEUR -- LE MEXICO KEUR 

 FOKKER: VAN DER SCHAAR, SILVOLDE 

 GER.: H.C. VERHAGEN, MOLENWEG 8, 1871 CD SCHOORL 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

7 6,5 7,5 8,5 8 8,5 8,5 8 8,5 8,5 83,5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Defender VDS Z is een zeer goed ontwikkelde, aansprekende hengst 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, ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. De 
schouder is goed van lengte en ruim voldoende van ligging. De schoft is zeer goed ontwikkeld en is 
goed van lengte. De rug is goed van lengte en bespiering. De lendenen zijn goed  bespierd en goed 
aangesloten. De croupe is goed van ligging, voldoende van lengte en goed van bespiering. De 
broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is ter zijde gezien correct gesteld en van voren gezien 
correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. De koten voor en achter zijn voldoende van 
lengte en correct gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn 
voldoende ontwikkeld, smal, een fractie verschillend van vorm en voldoende van kwaliteit. De 
verzenen zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Defender VDS Z, deze zwarte hengst is een zoon van de welbekende hengst Dominator Z die onder 
Christian Ahlmann al een tal van succesvolle prestaties heeft geleverd in 5* GP’s en Wereldbekers. 
Bij Defender VDS Z is Dominator aan gepaard met de merrie Atureusa S die op haar beurt weer een 
dochter is van de Heartbreaker x Grannus zoon Padinus. Atureusa S was zelf actief in de sport en 
sprong succesvol mee in het 1.40m . Vervolgens zien we in de lijn de Elite, Preferente, Prestatie 
merrie Utareusa die ook de moeder is van de hengst Etoulon VDL (v. Toulon) die goedgekeurd is bij 
het KWPN en op 1.50m  niveau springt. Deze merrie gaf buiten Etoulon VDL en de moeder van 
Defender VDS ook het 1.50m  springpaard Derusa (v. Numero uno) en het 1.45m  springpaard It’s a 
walk in the park (v.Numero Uno). De derde moeder is de Le Mexico dochter Brigitte die gaf in 
combinatie met Concorde het internationale springpaard Re Mexico gaf. Ze staat te boek als 
grootmoeder en overgrootmoeder van verschillende goedgekeurde hengsten en sportpaarden. Ze is 
onder meer de grootmoeder van Tereusa (v.Heartbreaker) die op 1.50m  niveau liep en 
overgrootmoeder van paarden als Brokenheart (v.Concorde) die op 1.60m  niveau presteerde , 
Corleone (v. Vincenzo) en Edoctro (v.Indoctro) die op 1.50m  niveau presteerde. Verder is ze de 
Overgroot moeder van KWPN goedgekeurde hengsten als Levi VDL (v. Arezzo) Le Kannan 
(v.Kannan) en de Zangersheide goedgekeurde hengst Kazan Z (v.Baloubet du Rouet). Uit deze ver 
vertakte Teusi lijn komen ook springpaarden als  
Toulon (v. Heartbreaker), Vancouver d’Auvrey (v. Heartbreaker) en Deauville van T&L (v. Salvador 
V) etc. 
 
Onderzoekrapport: 
Defender VDS Z is een intelligent 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 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. Defender VDS Z springt 
goed tot zeer goed met het lichaam naar boven met goede reflexen en veel tot zeer veel 
lichaamsgebruik. Defender VDS Z springt met goede tot zeer goede beentechniek. Defender VDS Z  



 
 
 
 
lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen en overzicht. Als springpaard heeft Defender 
VDS Z 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: 
Defender VDS Z kan springkwaliteiten toevoegen met name het vermogen en de techniek. 
 
Moederrapportage: 
Atureusa is een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekende merrie die voldoende in het 
rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend met een mooi oog erin.  
De nek is voldoende van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is horizontaal van vorm, voldoende van lengte en goed van bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld, hoog en voldoende van lengte. 
De schouder is ruim voldoende van lengte en ruim voldoende van ligging. 
De rug is week, voldoende van lengte en voldoende van bespiering. 
De lendenen zijn voldoende bespierd en voldoende aangesloten. 
De croupe is hellend van ligging, voldoende van lengte en goed van bespiering.  
De broekspier is goed van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien correct en van terzijde gezien iets onderstandig gesteld.  
Het achterbeen is een fractie steil .  
De koten zijn goed van lengte en correct gesteld. 
De hoeven zijn voldoende ontwikkeld en voldoende van kwaliteit met verschillende verzenen. 
De linker hoef is een fractie smaller en hoger.   
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap is voldoende van ruimte.  
De draf is voldoende van ruimte, lichtvoetig met een voldoende houding en een voldoende balans. 
De galop is voldoende krachtig, ruim voldoende van ruimte, met een voldoende balans en 
lichtvoetig.  
 
Atureusa heeft 1.40 m gesprongen. 
 
Stokmaat: 1.65m / 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

STARGOS VDL DE418180329017 
 
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 22, cat.nr. HK’21: 094 
27-01-2017, 1,65 M, DONKERBRUIN 
 V. STAKKATO GOLD V. STAKKATO  

 M. ESTELLA SP 

  V. CONTHARGOS M. EBATA  

  MV. ARGENTINUS -- GRUNDSTEIN HANN  

 FOKKER: W WINKELER, HERZLAKE 

 GER.: VDL STUD, BEARSTERDIJK 14, 9025 BR BEARS FR 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

6,5 6 7 7,5 8,5 8 8 8 8 8 80 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Stargos VDL is een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekende hengst, die ruim voldoende in het 
rechthoeksmodel staat. Het hoofd is sprekend. De nek is ruim voldoende van lengte met een lichte 
hoofd hals verbinding. De hals is goed van vorm, voldoende van lengte en goed van bespiering. De 
schouder is goed van lengte en goed van ligging. De schoft is goed ontwikkeld en is voldoende van 
lengte. De rug is voldoende van lengte en goed bespierd. De lendenen zijn goed bespierd en ruim 
voldoende aangesloten. De croupe is goed van ligging, voldoende van lengte en goed van 
bespiering. De broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld 
van voren gezien 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: 
Stargos VDL is een zoon van de hengst Stakkato Gold, deze behoort tot de best fokkende zonen van 
stempelhengst Stakkato. Stakkato Gold sprong zelf tot op het 1.50m  niveau met ruiter Jan Sprehe. 
De moeder van Stargos is de op 1.35 springende merrie Carlotta zij is op haar beurt een dochter 
van een van de meest populaire hengsten van Duitsland namelijk Conthargos die laat zien dat hij 
tot de beste verervers van dit moment hoort. Conthargos is hier aangepaard met de merrie Ebata 
een dochter van de hengst Argentinus. Ebata heeft zich bewezen als uitstekende fokmerrie, ze 
bracht onder meer het 1.40m m springpaard Liquido (v. Landgold) het 1.50m  springpaard Call Me 
Diva (v. Conthargos) en het 1.45m  springpaard Carla de Balou (v. Colander). Daarnaast is Ebata de 
grootmoeder van Grand Prix-springpaard Landlady (v. Landfein) en de 1.45m  springende 
Moonstern JX (v. Cornet’s Stern). Overgrootmoeder Lugina (v. Grundstein I) sprong zelf met succes 
op 1.40m -niveau. 
 
Onderzoekrapport: 
Stargos VDL is een goed te rijden hengst met veel scherpte en een 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 actief met voldoende ruimte, een goede balans 
waarbij de hengst goed changeert. Stargos VDL springt heel goed met het lichaam naar boven 
met goede tot zeer goede reflexen en veel lichaamsgebruik. Stargos VDL springt met een goede 
beentechniek. Stargos VDL lijkt zeer voorzichtig en veel vermogen en overzicht. Als springpaard 
heeft Stargos VDL 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: matig. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Stargos VDL kan spring kwaliteiten toevoegen met name de reflexen en voorzichtigheid.  
 
Moederrapportage: 
Estella is een ruim voldoende ontwikkelde merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel 
staat. 
Het hoofd is sprekend. 
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is horizontaal van vorm, goed van lengte en ruim 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 goed van lengte en goed bespierd.  
De lendenen zijn sterk 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 sabelbenig.   
De koten zijn goed van lengte en correct gesteld. 
De hoeven zijn goed ontwikkeld en goed van kwaliteit met goede verzenen. 
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
 
Estella springt zelf op 1.35 m niveau in Zweden. 
 
Estella is gestationeerd in Zweden. In verband met de uitbraak van COVID-19 is dit rapport 
opgesteld op basis van foto- en videomateriaal. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

LAMBRUSCO 528003201609017 
 
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 23, cat.nr. HK’20: 166 
10-05-2016, 1,74 M, VOS  
 V. ENTERTAINER V. WARRANT  

 M. TOTAL TOUCH SP STB-EXT PREF, PREST 

  V. LUX M. IPSY DWJ RP STB PREF, PREST, SPORT-(SPR) 

  MV. CALYPSO -- TROUBADOUR  

 FOK./GER.: L. KEUNEN-HANSSEN, RIJKSWEG 20, 6067 AB LINNE 

 GER.: HX BREEDING, RIJKSWEG 45, 5995 NT KESSEL 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

7 7 7,5 8 8,5 8,5 8,5 8 8 8,5 83 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Lambrusco is een zeer goed ontwikkelde, aansprekende hengst 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, lengte en bespiering. De schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is 
goed ontwikkeld en goed van lengte. De rug is goed van lengte en bespiering. De lendenen zijn 
goed bespierd en aangesloten. De croupe is een fractie hellend, ruim voldoende van lengte en goed 
van bespiering. De broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien correct 
gesteld en van voren gezien correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. De koten voor en 
achter zijn goed van lengte en correct gesteld. Het fundament is ruim voldoende ontwikkeld en zeer 
goed van kwaliteit. De voeten zijn ruim voldoende ontwikkeld, smal van vorm en goed van kwaliteit. 
De verzenen zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Lambrusco is een zoon van de hengst Entertainer de zoon van de Grand prix hengsten Warrant. Met 
vervolgens de hengsten Corland, Voltaire, Nimmerdor en Rigoletto in de afstamming. Entertainer die 
zelf met Michel Hendrix op het hoogste niveau sprong werd hier gecombineerd met de Lux Z merrie 
Total Touch. Total Touch had met haar eerste nakomeling meteen een vol treffer namelijk Bardolino 
(v. Cardento) die met Reiko Takedo presteerde op 5* 1.60m  niveau. Vervolgens is Bardolino onder 
het zadel gekomen van de Amerikaanse Amazone Jennifer Gates. Total touch gaf ook het 1.45m  
paard Dide (v. Calvaro) en de 1.35m  springende Gitania (v. Cantos). 
Grootmoeder Ipsy DWJ (v. Calypso) sprong zelf op 1.30m  niveau en gaf het 1.35m  springpaard 
Wiefke IDWJ (v. Koriander), het 1.40m  springpaard Zaidin IDWJ (v. Colander) en het 1.30m  
springpaard  
All inclusive IDWJ (v.Tygo) die op haar beurt weer het 1.30m  springpaard Joie de Vivre (v. Nabab 
de reve) heeft gegeven. Verder in de moederlijn zien we de hengsten Troubadour en Darwin en gaat 
deze lijn terug op “de lijn van Hagendoorn” waar we onder meer de paarden Nassau en Vasco ook 
van kennen die allemaal terug gaan op de stammoeder Jolanda. 
 
Onderzoekrapport: 
Lambrusco is een intelligent en comfortabel te rijden hengst met een goede instelling. De hengst 
heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is voldoende tot ruim 
voldoende van ruimte en souplesse. De draf is ruim voldoende van ruimte en ruim voldoende 
krachtig. In beweging heeft de hengst ruim voldoende houding en balans. De galop is actief met 
een goede ruimte en een goede balans waarbij de hengst goed changeert. Lambrusco springt zeer 
goed met het lichaam naar boven met goede tot zeer goede reflexen en veel lichaamsgebruik. 
Lambrusco  springt met een goede beentechniek. Lambrusco lijkt zeer voorzichtig en toont veel 
tot zeer veel vermogen en overzicht. Als springpaard heeft Lambrusco 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: voldoende. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Lambrusco kan de springkwaliteiten met name reflexen, techniek en atletisch vermogen toevoegen. 
 
Moederrapportage: 
Total Touch is een voldoende ontwikkelde merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel 
staat. 
De nek is ruim voldoende van lengte met een ruim voldoende lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is goed van vorm, goed van lengte en goed van bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld en goed van lengte. 
De schouder is ruim voldoende van lengte en ruim voldoende van ligging. 
De rug is goed van lengte en iets week.  
De lendenen zijn ruim voldoende bespierd en ruim voldoende aangesloten. 
De croupe is goed van ligging, ruim voldoende 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 correct gesteld.   
De koten zijn goed van lengte en week gesteld. 
De hoeven zijn goed ontwikkeld en goed van kwaliteit met iets lage verzenen. 
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap is ruim voldoende van ruimte.  
De draf is ruim voldoende van ruimte met een goede houding en een goede balans. 
  
Total touch is overleden. Dit rapport is opgesteld op basis van de beschikbare gegevens.   
 
Stokmaat: 1.62m / 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

NOTTING HILL JL  056015Z55466618 
 
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 24  
14-05-2018, 1,75 M, SCHIMMEL 
 V. CUMANO V. CASSINI I  

 M. VALENTINA VAN 'T HEIKE  

  V. NABAB DE REVE M. QUANINA VAN 'T HEIKE  

  MV. LYS DE DARMEN -- LUGANO VAN LA ROCHE  

 FOKKER: J. LANSINK, BULLENSTRAAT 23, 3670 MEEUWEN 

 GER.: J. LANSINK, BULLENSTRAAT 23, 3670 MEEUWEN 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 

als 

spring-

paard 

totaal 

6,5 6 7 8 7,5 7,5 8 8 8 7,5 77,5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Notting Hill JL is een zeer goed ontwikkelde hengst die goed in het rechthoeksmodel staat. Het 
hoofd is sprekend. De nek is ruim voldoende van lengte met een lichte hoofd hals verbinding. De 
hals is goed van vorm, lengte en bespiering. De schouder is goed van lengte en ruim voldoende 
ligging. De schoft is goed ontwikkeld en is ruim voldoende van lengte. De rug is goed van lengte en 
bespiering. De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. De croupe is hellend, 
ruimvoldoende van lengte en goed van bespiering. De broekspier is goed van lengte. Het voorbeen 
is van terzijde gezien correct gesteld van voren gezien een fractie frans. Het achterbeen is lang. De 
koten voor en achter zijn voldoende van lengte en correct gesteld. Het fundament is goed 
ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, breed van vorm en 
goed van kwaliteit. De verzenen zijn ruim voldoende ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Nothing Hill JL Z is een zoon van de bewezen vererver Cumano. Deze Cassini I zoon behoort zowel 
in de fokkerij als in de sport tot de absolute top. Zijn succes heeft hij onder andere te danken aan 
de velen prijzen die hij gewonnen heeft met Jos Lansink waaronder de 3de plaats in de Grote prijs 
van Aken, winnaar in de Grand Prix van Spruce Meadows en de gouden medaille op de 
wereldruiterspelen in 2006. De moeder van Nothing Hill JL Z is minstens zo interessant namelijk 
Valentina van ’t Heike (v. Nabab de Reve), ook zij werd gereden door Jos Lansink waarmee ze de 
volgende indrukwekkende successen behaalde; brons op de WEG in Lexington, in 2012 sprong ze 
mee op de Olympische Spelen in London en won ze onder andere de 5*GP’s van Abu-Dhabi en 
Parijs. Buiten haar sportcarrière heeft ze ook een succesvolle carrière in de fokkerij. Zo gaf ze in 
combinatie met Grandeur de op 1.60m  springende Boomer van ’t Heike en in combinatie met For 
Pleasure gaf ze Epleaser van ’t Heike, die met Christian Ahlmann presteerde op het aller hoogste 
niveau in de sport. Zo wonnen ze de Nations Cup in Aken en de 5* GP van Villach Treffen. Ook als 
dekhengst geeft Epleaser zijn genen door met nakomelingen als Kassandra van ‘t Heike, Kingston 
van het Eikenhof en Kamara van ’t Heike. Grootmoeder Quanina (v.Lys de Darmen) heeft in de 
fokkerij haar dienst bewezen. Zo gaf ze het 1.45m  paard Uster van ’t heike (v. Burggraaf), het 
1.45m  springpaard Dancer van ’t Heike (v.Tamura van ’t heike), 1.45m  springpaard Goldfever van 
’t Heike (v.Quidam de Revel) en het 1.60m  springpaard Mozart van ’t Heike (v. Nabab de Reve). 
Verder in de moederlijn zien we de hengsten Lugano van Laroche en Flügel van Laroche. 
 
Onderzoekrapport: 
Notting Hill JL is een eerlijke en comfortabel te rijden hengst met een goede instelling. De hengst 
heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is voldoende tot 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 een goede 
ruimte en een goede balans waarbij de hengst goed changeert. Notting Hill JL springt goed met 
het lichaam naar boven met goede reflexen en ruim voldoende tot veel lichaamsgebruik. Notting 
Hill JL springt met een wisselende beentechniek. Notting Hill JL lijkt voorzichtig en toont veel 
vermogen en overzicht. Als springpaard heeft Notting Hill JL 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: goed. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Notting Hill JL kan maat, formaat en vermogen toevoegen.  
 
Moederrapportage: 
Valentina van ’t Heike is een zeer goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is voldoende sprekend. 
De nek is ruim voldoende van lengte met een voldoende lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is horizontaal van vorm, goed van lengte en goed van bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld en goed van lengte. 
De schouder is goed van lengte en ruim voldoende van ligging. 
De rug is goed van lengte en goed bespierd.  
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 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 correct gesteld. 
De hoeven zijn goed ontwikkeld en goed van kwaliteit met goede verzenen. 
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap en draf zijn zuiver en correct.  
De galop is goed van ruimte, krachtig  en een goede balans. 
 
Valentina van ’t Heike is gestationeerd in Italie. In verband met de uitbraak van COVID-19 is dit 
rapport opgesteld op basis van foto- en videomateriaal.   
 
Valentina van ’t Heike heeft met Jos Lansink internationaal Grand Prix gesprongen.    
 
Stokmaat: 1.72m / 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

NEVER LOSE 528003201810251 
 
21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2021 
 
Cat.nr. onderzoek: 25 
08-05-2018 , 1,73 M, BRUIN 
 V. LECTOR VAN DEN BISSCHOP V. BAMAKO DE MUZE  

 M. WATCH ME V/D WOLFSAKKER RP REG. A 

  V. TOLANO VAN 'T RIETHOF M. BARONES RP STB KEUR, PREST, SPORT-(SPR) 

  MV. NIMMERDOR PREF -- ERDBALL XX PREF 

 FOKKER: B.J.L. VAN DER KLOET, POPPEL 

 GER.: H.C. VERHAGEN, MOLENWEG 8, 1871 CD SCHOORL 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding 

& balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  rijdbaar-

heid 

instelling aanleg 
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Exterieur: 
Never Lose is een zeer goed ontwikkelde hengst die goed in het rechthoek model staat. Het hoofd is 
iets lang. De nek is goed van lengte met een goede hoofd hals verbinding. De hals is voldoende van 
vorm, voldoende lengte en ruim ruim voldoende bespiering. De schouder is goed van lengte en ruim 
voldoendeligging. De schoft is goed ontwikkeld en is ruim voldoende van lengte. De rug is goed van 
lengte en ruim voldoende bespierd. De lendenen zijn voldoende bespierd en ruim voldoende 
aangesloten. De croupe is goed van lengte en goed van bespiering. De broekspier is goed van 
lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld van voren gezien correct gesteld. Het 
achterbeen is lang. De koten voor en achter zijn goed van lengte en correct gesteld. Het fundament 
is goed ontwikkeld en voldoende van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, goed van vorm en 
goed van kwaliteit. De verzenen zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Never lose is een nakomeling van de hengst Lector van den Bisschop een hengst die op dit moment 
actief is in de sport op 1.55m  niveau onder het zadel van Koen Vereecke. Aan moeders kant zien 
we een indrukwekkende sportstam. Moeder Watch me van de Wolfsakker is een Tolano van ’t 
Riethof (v. Chin Chin) merrie uit Barones (v. Nimmerdor). Barones is een zus van de vele 
succesvolle Nimmerdor merries uit de merrie Passe (v. Erdball). Barones zelf bracht maar liefst 5 
paarden die actief zijn op 1.40m  niveau of hoger. Het 1.40m  springpaard Freestlye van de 
Wolfsakker (v. Querlybet hero), 1.45m  springpaard Freluche de Muze (v. Vigo D’arsouilles), het 
1.50m  springpaard Homer de Muze (v. Nabab de Reve), het 1.45m  springpaard Isolde de Muze (v. 
Nabab de Reve) en de bekendste uit deze moeder is zonde meer Gancia de Muze (v. Malito de Reve) 
die onder het zadel van Niels Bruynseels succesvol was op 1.60m  niveau en al vele overwinningen 
boekte op 5* niveau. Barones is de tweede moeder van het 1.50m  springpaard en goedgekeurde 
hengst Lux V (v. Lux Z) en van 1.60m  springpaard Wivau M (v. Niveau). Verder zien we in de stam 
nog een groot aantal succesvolle springpaarden terug, zoals; 1.60m  springpaard Lancelot (v. 
Voltaire) die op het hoogste niveau uit kwam onder het zadel van Pieter Koopmans, 1.60m  
springpaard Rochester (v. Calvin Z), 1.60m  springpaard Socratess II ( v. Calvados), 1.50m  
springpaard Wimbledon (v. Calvados), 1.60m  springpaard Valetto (v. Indoctro), 1,50 springpaard 
Vancouver (v. Calvados), 1,50 springpaard Washington (.v Calvados), 1.60m  springpaard Welldone 
(v. Calvados), 1.60m  springpaard Zinesse (v. Guidam). 
 
Onderzoekrapport: 
Never Lose is een ongecompliceerde en 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 houding en balans. De galop is voldoende actief met ruim 
voldoende ruimte en ruim voldoende balans waarbij het achterbeen meer buiging zou moeten 
hebben.  Never Lose springt ruim voldoende tot goed met het lichaam naar boven met ruim 
voldoende reflexen en ruim voldoende tot veel lichaamsgebruik. Never Lose springt met een ruim 
voldoende voorbeentechniek en met een voldoende achterhand techniek.  Never Lose lijkt 
voorzichtig en toont ruim voldoende tot veel vermogen en overzicht. Als springpaard heeft hij 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: . 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Never lose kan rijbaarheid en instelling toevoegen. 
 
Moederrapportage: 
Watch me vd Wolfsakker is een goed ontwikkelde, aansprekende merrie, met een iets 
neerwaartse romprichting, die goed in het rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is voldoende sprekend met een mooi groot oog.  
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is goed van vorm, goed van lengte en ruim 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 een fractie week, voldoende van lengte en voldoende van bespiering. 
De lendenen zijn voldoende bespierd en voldoende aangesloten. 
De croupe is recht 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 een fractie hol gesteld.  
Het achterbeen is correct gesteld.  
De koten zijn voldoende van lengte en correct gesteld. 
De hoeven zijn voldoende ontwikkeld en voldoende van kwaliteit met goede verzenen. 
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap is voldoende van ruimte.  
De draf is voldoende van ruimte, lichtvoetig met een voldoende houding en een voldoende balans. 
De galop is voldoende krachtig, ruim voldoende van ruimte, met een voldoende balans en ruim 
voldoende lichtvoetig. 
 
Stokmaat: 1.65m / 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. 
 


