
OPOQUE   201906873 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2022 
 
Cat.nr. onderzoek: 31, cat.nr. HK’22: 301 
ET, 10-05-2019, 1,68 M, DONKERE VOS 

 V. ALL AT ONCE V. AMPÈRE  
 M. ICE PRINCESS STH DP STB ELITE, SPORT-(DRES), IBOP-(DRES), PROK, D-OC 
  V. DAVINO V.O.D. M. BELLE VURONA STH DP STB ELITE, PREF, PREST, IBOP- 
                     (DRES), SPORT-(DRES), PROK, D-OC 
  MV. FURST HEINRICH -- NEGRO PREF 
 FOK./GER.: STAL 104 BV, P/A NOORDERWEG 79, 1456 NJ WIJDEWORMER 
 GER.: ANDREAS HELGSTRAND, UGGERHALNEVEJ 80, 9310 VODSKOV 

 
stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

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

 

Exterieur: 
Opoque is een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekende hengst die goed in het 
rechthoeksmodel staat. Het hoofd is sprekend. De nek is goed van lengte met correcte hoofd hals 
verbinding. De hals is goed van vorm, ruim voldoende lengte en goed van bespiering. De hals 
komt iets diep uit de borst. De schouder is goed van lengte en schuin van ligging. De schoft is 
ruim voldoende ontwikkeld en is ruim voldoende van lengte. De rug is goed van lengte en goed 
bespierd. De lendenen zijn goed bespierd en aangesloten. De croupe is goed van ligging, ruim 
voldoende van lengte en goed van bespiering. De broekspier is lang doorlopend. Het voorbeen is 
van terzijde en van voren gezien correct. Het achterbeen is correct gesteld. De koten voor en 
achter zijn lang en een fractie week gesteld. Het fundament is passend ontwikkeld en hard van 
kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, goed van vorm en van kwaliteit. De verzenen zijn ruim 
voldoende ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Premiehengst Opoque is de eerste bij het KWPN goedgekeurde zoon van All At Once, een zoon van 
Ampère die op basis van zijn excellente sportprestaties op latere leeftijd is goedgekeurd bij het 
KWPN. All At Once wordt zeer succesvol uitgebracht in de internationale Grand Prix en nam onder 
het zadel van Yessin Rahmouni deel aan de Olympische Spelen in Tokio. De moeder van Opoque is 
Ice Princess STH (elite sport-dres IBOP-dres PROK D-OC van Davino V.O.D.). Ice Princess STH 
excelleerde in haar IBOP en kreeg een puntentotaal van 90,5 toegewezen, met daarin een 9,5 voor 
zowel de stap als de draf. Daarnaast is de moeder van Opoque op Z2-niveau uitgebracht in de 
dressuursport. Grootmoeder Belle Vurona, een dochter van Fürst Heinrich, voert alle mogelijke 
predicaten, waarmee zij zowel zichzelf als haar nafok bewezen heeft in sport en fokkerij. Naast dat 
Belle Vurona zelf op Z2-niveau uitgebracht is, bracht ze al de Lichte-Tour paarden Identity STH 
(v.Charmeur) en Jongleur STH (v.Expression), alsmede het ZZ-Licht-paard Girlpower STH 
(v.Totilas). De moederlijn vervolgt met Vurona (elite pref prest sport-dres van Negro). Zij dient als 
moeder van de bij het KWPN-goedgekeurde hengst High Five U.S. en de bij meerdere stamboeken 
goedgekeurde Blue Hors First Choice die op Intermediaire I-niveau uitgebracht is in de sport. 
Daarnaast is Vurona moeder van een heel aantal sportpaarden en grootmoeder van de KWPN-
hengst Knock Out. 
 
Onderzoekrapport: 
Opoque is een sympathieke en lichtvoetige, op zijn ruiter gefocuste hengst met een zeer goede 
instelling. De hengst heeft zeer veel inzet en werklust en laat zich zeer goed door zijn ruiter 
bewerken. De stap is goed van activiteit, zuiver van viertakt en ruim voldoende van ruimte. De stap 
zou nog meer tot schreiden mogen komen. De draf typeert zich door zeer veel schoudervrijheid en 
heffing van het voorbeen. De hengst heeft veel schakelvermogen, het achterbeen komt goed tot 
dragen. De galop is bergop, met een zeer krachtig en zeer goed onder springend achterbeen. 
Opoque beweegt met veel takt en een zeer goede beentechniek, veel zelfhouding en balans, waarbij 
zijn vermogen tot schakelen zeer positief opvalt. Als dressuurpaard heeft Opoque 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: 
Opoque kan de kracht vanuit de achterhand verbeteren, snelle reflexen en buiging in de gewrichten 
toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Ice Princess STH is een chique merrie die ruim voldoende ontwikkeld is en ruim voldoende in het 
rechthoeksmodel staan. 
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is ruim voldoende van lengte, is goed van vorm en is ruim voldoende van bespiering. 
De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en loopt ruim voldoende door in de rug. 
De schouder is correct van lengte van ligging. 
De rug is ruim voldoende van bespiering en de lendenen zijn goed  aangesloten. 
De croupe is een goed van ligging en voldoende van lengte. 
Het voorbeen is van terzijde en van voren gezien correct gesteld. 
Het achterbeen is correct gesteld. 
De koten voor en achter zijn een fractie week gesteld. 
De hoeven zijn passend ontwikkeld met correct ontwikkelde verzenen. 
Het fundament wat fijn en hard van kwaliteit. 
stap is actief, zeer goed van ruimte en met zeer veel lichaamsgebruik. 
De draf is heel lichtvoetig, met veel buiging in de gewrichten, veel souplesse en een heel goed 
achterbeengebruik. Ze toont veel schakelvermogen en zelfhouding. 
De galop heeft veel afdruk, balans en beentechniek. Ook hierin valt de merrie op met de mechaniek 
en zelfhouding. 
 
Ice Princess STH liep in 2018 een IBOP met de volgende punten 
S9,5 D9,5 G8,5 S9,0 H&B9,0 Rbh8,5 A9,0 T90,5 
 
De merrie was in 2022 niet beschikbaar voor inspectie, hierdoor is het rapport opgesteld op basis 
van eerder verkregen gegevens. 
 
Stokmaat: 1.64m / kleur: bruin 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (november 2022). 
Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBSESSION TAONGA 201906874 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2022 
 

Cat.nr. onderzoek: 38, cat.nr. HK’22: 575 
ET, 19-03-2019, 1,72 M, ZWART  
 V. VITALIS ERK V. VIVALDI PREF 
 M. JATILINDA DP STB ELITE, SPORT-(DRES), IBOP-(DRES), PROK 
  V. ALL AT ONCE M. ATILINDA M DP STB ELITE, PREF, PREST, IBOP-(DRES), SPORT-                        
   (DRES), D-OC 
  MV. NEGRO PREF -- KRACK C  
 FOK./GER.: STAL 104 BV, P/A NOORDERWEG 79, 1456 NJ WIJDEWORMER 

 
stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

7,5 9 9,5 8,5 9 9 8,5 87 

 

Exterieur: 
Obsession Taonga is een goed ontwikkelde, hoogbenige hengst met veel uitstraling die goed in 
het rechthoeksmodel staat. Het hoofd is een fractie lang. De nek is goed van lengte met een lichte 
hoofd hals verbinding. De hals is zeer goed van vorm, lengte en bespiering. De schouder is zeer 
goed van lengte en schuin van ligging. De schoft is zeer goed ontwikkeld en is zeer goed van 
lengte. De rug is goed van lengte en goed bespierd. De lendenen zijn ruim voldoende bespierd en 
goed aangesloten. De croupe is correct van ligging, ruim voldoende van lengte en goed 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 gebogen en iets lang. De koten voor en 
achter zijn goed van lengte en goed gesteld. Het fundament is passend ontwikkeld en hard van 
kwaliteit. De voeten zijn ruim voldoende ontwikkeld, wat smal van vorm en goed van kwaliteit. 
De verzenen zijn een fractie hoog. 
 
Afstamming: 
Obsession Taonga is de eerste bij het KWPN goedgekeurde zoon van Vitalis, deze Vivaldi-zoon is op 
basis van zijn prestaties in de sport en fokkerij erkend bij het KWPN. Vitalis is internationaal op 
Intermediaire I-niveau uitgebracht onder Isabel Freese en bij een groot aantal Duitse stamboeken 
goedgekeurd. De moeder van Obsession Taonga is de All At Once-dochter Jatilinda, die op driejarige 
leeftijd gekroond werd tot kampioensmerrie op de Nationale Merriekeuring. Jatilinda (elite sport-
dres IBOP-dres PROK) slaagde glansrijk voor haar IBOP met een totaal van 87 punten, met voor 
onder andere de draf, galop, souplesse en rijdbaarheid een 9. Jatilinda wordt door Lara van Nek 
momenteel internationaal bij de Junioren uitgebracht. De moederlijn van Obsession Taonga vervolgt 
met de Negro-dochter Atilinda M, die zelf onder het zadel van Peter de Boer internationaal op 
Intermediaire I-niveau uitgebracht werd in de sport. Naast haar sportcarrière heeft Atilinda M ook 
van haarzelf laten horen in de fokkerij. Zo dient ze als moeder van de KWPN-hengst Jameson RS2 
en werd haar zoon Otazu (v.All At Once) tot premiehengst uitgeroepen. De moederlijn vervolgt met 
de invloedrijke dressuurhengsten Krack C en Contango. 
 
Onderzoekrapport: 
Obsession Taonga is een elegante, hoogbenige, op zijn ruiter gefocuste hengst met een zeer goede 
instelling. De hengst heeft veel inzet en werklust en laat zich zeer goed door zijn ruiter bewerken. 
De stap is zuiver van viertakt en ruim voldoende van ruimte, hij zou aan losgelatenheid moeten 
winnen. De draf heeft een zeer goede beentechniek, souplesse en ruimte waarbij het achterbeen 
goed onder het lichaam tot dragen komt. De galop is zuiver drietakt met zeer veel kracht, afdruk en 
sprong. Obsession Taonga heeft veel tot zeer veel souplesse en beweegt met zeer veel balans en 
zelfhouding. Als dressuurpaard heeft Obsession Taonga 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: Matig. 
 



 
Fok/aanparingsadvies: 
Obsession Taonga kan de uitstraling en zelfhouding verbeteren. Daarnaast kan hij beweginstechniek 
in draf en galop toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Jatilinda is een chique merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan. 
De nek is ruim voldoende van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is ruim voldoende van lengte, is goed van vorm en is goed  van bespiering. 
De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en loopt ruim voldoende door in de rug. 
De schouder is goed van lengte en schuin van ligging. 
De rug is goed van bespiering en de lendenen zijn goed  aangesloten. 
De croupe is een fractie hellend van ligging en zou iets meer lengte mogen hebben. 
Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld en van voren gezien frans (rechtervoorvoet) 
Het achterbeen is correct 
De koten voor zijn correct gesteld, de koten achter zijn een fractie week. 
De hoeven zijn een fractie smal ontwikkeld met een fractie hoge verzenen. 
Het fundament iets teer en hard van kwaliteit. 
De stap is actief en goed van ruimte. 
De draf is vlijtig met veel beentechniek, buiging in de gewrichten en zelfhouding. 
De galop heeft een krachtig ondertredend achterbeen, veel sprong en balans. 
 
Jatilinda liep in 2017 een IBOP met de volgende punten 
S8,0 D9,0 G9,0 S9,0 H&B8,5 Rbh9,0 A8,5 T87,0 
 
Stokmaat: 1.67m / kleur: zwartbruin 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (november 2022). 
Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONE TWO THREE   201906871 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2022 
 

Cat.nr. onderzoek: 39, cat.nr. HK’22: 578 
ET, 20-04-2019, 1,69 M, DONKERE VOS  
 V. VIVALDI PREF V. KRACK C  
 M. TOLIVIA RP STB ELITE, PREF, PREST, SPORT-(DRES), PROK 
  V. D-DAY M. NALIVIA RP STB STER 
  MV. ARGUS -- AKTION KEUR 
 FOK./GER.: STAL 104 BV, P/A NOORDERWEG 79, 1456 NJ WIJDEWORMER 

 
stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

8 7,5 7,5 7,5 8 8,5 8 78 

 

Exterieur: 
One Two Three is een goed ontwikkelde, jeugdige hengst die goed 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, goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. De schouder is goed 
van lengte en schuin van ligging. De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en is goed van lengte. 
De rug is goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. De lendenen zijn voldoende 
bespierd en ruim voldoende aangesloten. De croupe is goed van ligging, ruim voldoende van 
lengte en 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 zijn goed van 
lengte en goed gesteld. De koten achter zijn goed van lengte en iets week gesteld. Het fundament 
is iets fijn ontwikkeld en hard van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, goed van vorm en 
van kwaliteit. De verzenen zijn ruim voldoende ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Premiehengst One Two Three komt voort uit de al meerdere malen succesvol gebleken combinatie 
van Vivaldi en Tolivia. One Two Three is een zoon van invloedrijke en preferente Vivaldi, die de 
afgelopen jaren zowel in Nederland als het buitenland zijn stempel weet te drukken op de 
dressuurpaardenfokkerij. De moeder van One Two Three is Tolivia (elite pref prest sport-dres PROK 
van D-Day). Tolivia is zelf in de dressuursport uitgebracht op Z2-niveau. Tolivia’s nakomelingen 
bleken in sport en fokkerij succesvol. Zo bracht ze in combinatie met Vivaldi al de bij het KWPN-
erkende Vitalis, waarvan de laatste jaren de nakomelingen doorbreken in de internationale sport en 
daarin opvallende prestaties leveren. Daarnaast leidde de aanparing met Vivaldi tot de bij het DWB-
goedgekeurde My Vitality. Ook dient Tolivia als moeder van meerdere Z-dressuurpaarden. Tolivia’s 
moeder is de stermerrie Nalivia (v.Argus) die voor het moederschap tekent van de ZZ-Zwaar-
geklasseerde Corvette (v.Samba Hit II). De moederlijn van One Two Three vervolgt met Folivia 
(keur pref prest) die als moeder, grootmoeder en overgrootmoeder dient van zeer veel 
sportpaarden, waaronder het internationale Grand Prix-paard Dior S. 
 
Onderzoekrapport: 
One Two Three is een jeugdige, bloedgemaakte, op zijn ruiter gefocuste hengst met een zeer goede 
instelling. De hengst heeft veel inzet en werklust en laat zich zeer goed door zijn ruiter bewerken.  
De stap is zuiver viertakt, goed van ruimte en souplesse. De draf beschikt over een goede takt, ruim 
voldoende beentechniek en ruimte. De hengst mag nog iets winnen aan kracht en buiging in het 
achterbeen. De galop is zuiver drietakt, met een goede ruimte en balans. Het achterbeen mag nog 
met meer buiging worden ondergebracht. One Two Three heeft ruim voldoende tot veel souplesse 
en valt op met een goede zelfhouding. Als dressuurpaard heeft One Two Three veel aanleg en geeft 
hij 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: Goed. 
 
 



Fok/aanparingsadvies: 
One Two Three kan het dressuurmodel verbeteren, rijdbaarheid en lichtvoetigheid toevoegen aan de 
dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Tolivia is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met goede verhoudingen in het lichaam, ze 
staat goed in het rechthoeksmodel. 
Het hoofd is voldoende sprekend. 
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is ruim voldoende van vorm, zeer goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. 
De schoft is hoog en ruim voldoende van lengte. 
De schouder is goed van lengte en schuin van ligging. 
De rug is ruim voldoende van bespiering en de lendenen zijn ruim voldoende aangesloten. 
De croupe is een fractie hellend van ligging, ruim voldoende van lengte en van bespiering.  
Het voorbeen is van voren en van terzijde gezien correct. 
Het achterbeen is correct. 
De koten zijn normaal van lengte en correct gesteld. 
De hoeven zijn ruim voldoende ontwikkeld en goed van kwaliteit met een fractie ondergeschoven 
verzenen.  
Het fundament is goed ontwikkeld en opvallend hard van kwaliteit. 
De stap is goed van ruimte en van souplesse. 
De draf is ruim voldoende van ruimte met een actief gebruik van het achterbeen. 
 
Stokmaat: 1.65m / kleur: bruin 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (november 2022). 
Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O’FREDERIC  DE433330801619 
 
21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2022 
 

Cat.nr. onderzoek: 40, cat.nr. HK’22: 802 
20-02-2019, 1,72 M, BRUIN  
 V. FOR ROMANCE V. FURST ROMANCIER  
 M. RIANA  
  V. FIDERTANZ M. RICOLA  
  MV. DE NIRO ERK -- WELT HIT II KEUR 
 FOKKER: H SCHULTE, EGGERMÜHLEN 
 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 

9 8 8,5 8 7,5 9 8,5 84 

 

Exterieur: 
O’Frederic is een goed ontwikkelde hengst met veel hengstuitstraling. Hij staat goed in het 
rechthoeksmodel, zijn romprichting is een fractie neerwaarts. Het hoofd is sprekend. De nek is 
goed van lengte met een fractie zware 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 loopt lang 
door. De rug is goed van lengte en bespiering. De lendenen zijn goed bespierd en aangesloten. 
De croupe is licht hellend, 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 ruim voldoende van lengte en goed gesteld. Het 
fundament is passend ontwikkeld en voldoende hard van kwaliteit. De voeten zijn ruim voldoende 
ontwikkeld, wat smal van vorm en goed van kwaliteit. De verzenen zijn iets hoog en licht 
ongelijk. 
 
Afstamming: 
O’Frederic is de tweede bij het KWPN goedgekeurde zoon van For Romance, de tweevoudig 
Oldenburger-kampioenshengst die door Therese Nilshagen succesvol is uitgebracht in de 
internationale Grand Prix. For Romance heeft onder andere in Duitsland al een groot aantal 
gekeurde zonen en zijn nakomelingen breken door op het hoogste niveau in de dressuursport. De 
moeder van Frederic is de Oldenburger-merrie Riana, zij verenigt het bloed van meerdere 
invloedrijke Duitse dressuurverervers. Riana bracht met haar eerste zoon O’Frederic gelijk een 
goedgekeurde hengst. De vader van Riana is Fidertanz die zelf op Grand Prix-niveau uitgebracht is 
in de sport en uitgeroepen werd tot Hannoveraner-hengst van het jaar 2021. Grootmoeder Ricola is 
een dochter van de dressuurpaardenvererver De Niro. Ricola bracht, in combinatie met Blue Hors 
Don Romantic, het internationale Grand Prix-paard Duke Of Swing, die onder Camille Judet Cheret 
gepresteerd heeft. Tevens dient zij als grootmoeder van het Prix St. Georges-paard Zitat.  De 
moederlijn vervolgt met de merrie Ratina, zij vertegenwoordigt het bloed van Welt Hit II en 
Rubinstein I in de pedigree van O’Frederic. 
 
Onderzoekrapport: 
O’Frederic is een imponerende hengst die zeer goed op zijn ruiter gefocused is en een zeer goede 
instelling heeft. De stap is zuiver in de viertakt, zeer goed van ruimte, kracht en lichaamsgebruik.  
De draf heeft een goede beentechniek en balans, hij zou nog iets meer kunnen rijzen in de schoft. 
De galop is zuiver drietakt, met veel kracht, zeer veel afdruk en een opvallend schakelvermogen. 
O’Frederic heeft veel souplesse en zeer veel balans. Als dressuurpaard heeft O’Frederic veel aanleg 
en geeft hij 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: Goed. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
O’Frederic kan bijdragen aan de bloedspreiding, de stap en de rijdbaarheid verbeteren. 



 
Moederrapportage: 
Riana is een aansprekende merrie die goed in het rechthoeksmodel staan. 
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is goed van lengte, is goed van vorm en is goed  van bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld en loopt ruim voldoende door in de rug. 
De schouder is goed van lengte en iets schuin van ligging. 
De rug is ruim voldoende van bespiering en de lendenen zijn goed  aangesloten. 
De croupe is een fractie hellend van ligging en voldoende van lengte. 
Het voorbeen is van terzijde en van voren gezien correct gesteld. 
Het achterbeen is een fractie gebogen. 
De koten voor en achter zijn correct gesteld. 
De hoeven zijn een fractie smal ontwikkeld met correct ontwikkelde verzenen. 
Het fundament passend en ruim voldoende van kwaliteit. 
De stap is actief, goed van ruimte en van lichaamsgebruik. 
De draf heeft een goede takt en ruimte. Het achterbeen heeft ruim voldoende afdruk en komt 
ruim voldoende onder. Er is ruim voldoende zelfhouding. 
De galop heeft een goed ondertredend achterbeen, ruim voldoende sprong en souplesse. 
 
Stokmaat: 1.70m / kleur: vos 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (november 2022). 
Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OZZY  DE433330519119 
 
21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2022 
 

Cat.nr. onderzoek: 41, cat.nr. HK’22: 803 
23-05-2019, 1,72 M, DONKERBRUIN  
 V. IBIZA V. DESPERADO  
 M. MARABELLA  
  V. FOR ROMANCE M. MADIRA  
  MV. BLUE HORS ZACK ERK -- DE NIRO ERK 
 FOKKER: C. ORTMANN ELLERBROCK, FRIESOYTHE 
 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 

7,5 8 8,5 8,5 9 9 8,5 83 

 

Exterieur: 
Ozzy is een goed ontwikkelde, hoogbenige hengst met veel uitstraling die goed in het 
rechthoeksmodel staat. Het hoofd is sprekend met een mooi oog. De nek is goed van lengte met 
een lichte hoofd hals verbinding. De hals is goed van vorm, van lengte en van bespiering. De 
schouder is correct van lengte en ligging. De schoft is goed ontwikkeld en loopt ruim voldoende 
door in de rug. De rug is 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 loopt lang door. 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 passend ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten 
zijn goed ontwikkeld, goed gevormd en voldoende van kwaliteit. De verzenen zijn een fractie 
ondergeschoven. 
 
Afstamming: 
Ozzy is de eerste bij het KWPN goedgekeurde zoon van Ibiza, de Desperado-zoon die op Lichte 
Tour-niveau is uitgebracht in de sport.  
De moeder van Ozzy is de Oldenburger-premiemerrie Marabella, een dochter van For Romance, de 
tweevoudig Oldenburger-kampioenshengst die tevens zeer succesvol is uitgebracht in de 
internationale Grand Prix. Ozzy’s grootmoeder is de staatspremiemerrie Madira, zij stamt af van de 
bij het KWPN erkende Blue Hors Zack. Blue Hors Zack werd als driejarige al tot kampioen 
uitgeroepen op de KWPN Hengstenkeuring en werd in 2019 gekroond tot Deens kampioen. Ook zijn 
sportcarrière als internationaal Grand Prix-paard kent vele hoogtepunten. De moederlijn van Ozzy 
vervolgt met de elite De Niro-dochter Marnie. Marnie tekent voor het moederschap van het 
Intermediaire II-paard Zam Pano (v.Glock’s Zonik), alsmede van het Prix St. Georges-paard 
Daktylius OLD (v.Don Romantic) en het ZZ-Zwaar-paard Zabine (v.Blue Hors Zack). 
 
Onderzoekrapport: 
Ozzy is een elegante en op zijn ruiter gefocuste hengst met een goede instelling. De hengst heeft 
veel inzet en werklust en laat zich zeer goed door zijn ruiter bewerken. De stap is viertakt, ruim 
voldoende van ruimte maar zou nog wat overtuigender mogen schreiden. De draf heeft zeer veel 
takt, is lichtvoetig en heeft een hele goede balans. Het voorbeen wordt op een goede manier 
weggezet, het achterbeen zou een fractie meer mechaniek mogen vertonen. De galop is drietakt, 
toont veel sprong en heeft een goede ruimte. De galoppade is heel goed bergop, ook hierin zou het 
achterbeen een fractie meer kunnen scharnieren. Ozzy beweegt met veel souplesse en een goede 
balans en zelfhouding. Als dressuurpaard heeft Ozzy veel aanleg en geeft hij 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: 



Ozzy kan de zelfhouding verbeteren en rijdbaarheid toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Marabella is een chique merrie die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan. 
De nek is voldoende van lengte met een fractie zware hoofd-halsverbinding. 
De hals is voldoende van lengte, is goed van vorm en is ruim voldoende van bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld en loopt ruim voldoende door in de rug. 
De schouder is goed van lengte en correct van ligging. 
De rug is ruim voldoende van bespiering en de lendenen zijn goed  aangesloten. 
De croupe is een fractie hellend van ligging en 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 een fractie week gesteld. 
De hoeven zijn een ruim voldoende ontwikkeld met een fractie lage verzenen. 
Het fundament passend en hard van kwaliteit. 
De stap is actief en goed van ruimte. 
De draf is heeft een actief achterbeen dat goed gebogen wordt. De draf is lichtvoetig en goed van 
ruimte.  
De galop heeft een krachtig ondertredend achterbeen, een goede sprong en balans. 
 
Stokmaat: 1.68m / kleur: zwartbruin 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (november 2022). 
Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GORGEOUS BLACK ART  528008201700398 
 
21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2022 
 

Cat.nr. onderzoek: 42 
01-07-2017, 1,68 M, ZWART 
 V. GLOCK'S TOTO JR. V. TOTILAS ERK 
 M. BEAUTY VIENNA D DP STB 
  V. RUBIQUIL M. VIENNA D RP STB ELITE, PREF, PROK 
  MV. JAZZ PREF -- METALL  
 FOKKER: K. VISSER, ALTEVEER 
 GER.: STAL HEXAGON, EEWEG 9, 4423 PE SCHORE 

 
stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

7,5 8 8 8,5 8 8,5 8,5 80.5 

 

Exterieur: 
Gorgeous Black Art is een ruim voldoende ontwikkelde, sterk gebouwde hengst die ruim 
voldoende in het rechthoeksmodel staat. Het hoofd is sprekend met een mooi oog. De nek is goed 
van lengte met een correcte hoofd hals verbinding. De hals is goed van vorm, voldoende van 
lengte en goed van bespiering. De schouder is goed van lengte en schuin van ligging. De schoft is 
goed ontwikkeld en is goed van lengte. De rug is ruim voldoende van lengte en licht gezonken. 
De lendenen zijn goed bespierd en aangesloten. De croupe is een fractie recht, ruim voldoende 
van lengte en royaal van bespiering. De broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is van 
terzijde een fractie hol 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 passend 
ontwikkeld en hard van kwaliteit. De voeten zijn ruim voldoende ontwikkeld, wat smal van vorm 
en goed van kwaliteit. De verzenen zijn een fractie hoog en licht ongelijk. 
 
Afstamming: 
Gorgeous Black Art is een zoon van de internationale Grand Prix-hengst GLOCK’s Toto Jr., die met 
deze hengst zijn zevende zoon bij het KWPN goedgekeurd krijgt. GLOCK’s Toto Jr. bewijst zich met 
zijn nakomelingen zowel op gebied van sport als in de fokkerij. De moeder van Gorgeous Black Art 
is de merrie Beauty Vienna D, een dochter van de Grand Prix-hengst Rubiquil. Beauty Vienna D 
bracht in combinatie met Lord Leatherdale het ZZ-Zwaar-paard Felicity en in combinatie met de 
hengsten Connaisseur en Ferdinand de nakomelingen Ivano L en Hexagons Leon, die respectievelijk 
op ZZ-Licht- en Z2-niveau in de sport uitgebracht worden. Op basis van deze prestaties behaalde 
Beauty Vienna D haar prestatiepredicaat. Georgeous Black Art’s moederlijn vervolgt met Vienna D 
(elite pref PROK van Jazz). Vienna D is de moeder van het Prix St. Georges-paard Evita Vienna en 
het ZZ-Licht-paard Kingston Vienna. Daarnaast zien we dochters van de hengsten Metall en 
Farrington. 
 
Onderzoekrapport: 
Gorgeous Black Art is een krachtige, op zijn ruiter gefocuste hengst met een zeer goede instelling. 
De hengst heeft veel inzet en werklust en laat zich zeer goed door zijn ruiter bewerken. De stap is 
viertakt en ruim voldoende van ruimte, hij zou nog meer tot schreiden mogen komen. De draf is 
goed van takt en functioneel, waarbij de beentechniek op het moment van aanspanning zeer veel 
mechaniek vertoont. De galop is zuiver drietakt met veel kracht, afdruk en balans. Gorgeous Black 
Art heeft veel tot zeer veel souplesse, van nature is hij een fractie horizontaal waarbij hij zeer veel 
aanleg toont en mogelijkheden biedt om te verzamelen. De achterhand neemt dan duidelijk veel 
gewicht over van de voorhand. Als dressuurpaard heeft Gorgeous Black Art 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: Goed.  
 
 



Fok/aanparingsadvies: 
Gorgeous Black Art kan kracht toevoegen en het vermogen tot sluiten verbeteren in de 
dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Beauty Vienna D is een ruim voldoende ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel 
staat. 
Het hoofd is voldoende sprekend. 
De nek is goed van lengte met een correcte hoofd-halsverbinding. 
De hals is ruim voldoende van vorm, ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. 
De schoft is hoog en voldoende van lengte. 
De schouder is goedvan lengte en correct van ligging. 
De rug is goed van lengte en goed van bespiering. 
De lendenen zijn voldoende bespierd en een fractie week aangesloten. 
De croupe is een fractie recht van ligging, ruim voldoende van lengte en van bespiering.  
De broekspier is ruim voldoende van lengte. 
Het voorbeen is van voren en van terzijde gezien correct. 
Het achterbeen is sabelbenig. 
De koten zijn normaal van lengte en correct gesteld. 
De hoeven zijn ruim voldoende ontwikkeld en voldoende van kwaliteit met een fractie hoge en 
licht ongelijke verzenen.  
Het fundament is ruim voldoende ontwikkeld en hard van kwaliteit. 
De stap is ruim voldoende van ruimte en voldoende van souplesse. 
De draf is ruim voldoende van ruimte met een voldoende houding en souplesse. 
De galop is goed van ruimte, ruim voldoende gedragen met een voldoende houding. 
 
Stokmaat: 1.69m / kleur: zwart 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (november 2022). 
Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ONE MILLION  201908285 
 
21 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2022 
 

Cat.nr. onderzoek: 43, cat.nr. HK’22: 579 
13-07-2019, 1,72 M, ZWART 
 V. VIVALDI PREF V. KRACK C  
 M. JOYRIDER DP STB ELITE, IBOP-(DRES), PROK 
  V. APACHE PREF M. ULTIMAAT DP STB STER, PREF, PREST, PROK 
  MV. NEGRO PREF -- AKTION KEUR 
 FOKKER: M.H.J. GOTINK, WARNSVELD 
 FOK./GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN 

 
stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

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

 

Exterieur: 
One Million is een royaal ontwikkelde, hoogbenige 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 van bespiering. De schouder is goed van lengte en schuin 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 voldoende bespierd en ruim voldoende aangesloten. De croupe is 
correct van ligging, ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. De broekspier is lang 
doorlopend. Het voorbeen is van terzijde gezien een fractie hol gesteld en van voren gezien 
correct. Het achterbeen is een fractie lang. De koten zijn lang en correct gesteld. Het fundament 
passend ontwikkeld en voldoende van kwaliteit. De voeten zijn ruim voldoende ontwikkeld, een 
fractie smal van vorm en goed van kwaliteit. De verzenen zijn correct ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Preferente vaderdieren verenigingen zich in de pedigree van One Million. Zo tekent de preferente 
Vivaldi voor het vaderschap van deze One Million. Vivaldi is leverancier van een groot aantal 
goedgekeurde hengsten, alsmede vele goed presterende paarden in de top van de dressuursport en 
drukt daarmee zijn stempel op de internationale dressuurpaardenfokkerij. Moeder Joyrider (elite 
IBOP-dres PROK van Apache) viel op de stamboekkeuring al op met 80 punten voor zowel haar 
exterieur als haar beweging. Joyrider heeft met haar eerste nakomeling, One Million, gelijk een 
goedgekeurde hengst gebracht. Grootmoeder Ultimaat (ster voorl. keur  pref prest PROK van Negro) 
dient als moeder van het Zware Tour-paard Guess (v.Olivi), alsmede het Lichte Tour-paard Caraat 
(v.Gribaldi) en twee Z2-dressuurpaarden. De moederlijn vervolgt zich met de predicaatrijke Aktion-
dochter Fanaat, wiens nafok zowel gepresteerd heeft in sport als fokkerij. Fanaat dient als moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder van een groot aantal sportpaarden. Tevens gaat de moederlijn 
van One Million via Fanaat terug op de bij het KWPN goedgekeurde Grand Galaxy Win. 
 
Onderzoekrapport: 
One Million is een hoogbenige en elegante hengst met veel expressie in de voorhand. De hengst laat 
zich zeer goed bewerken en is fijn te rijden. De stap is duidelijk in de viertakt, toont een zeer goede 
overstap maar zou nog wat krachtiger kunnen zijn. De draf is goed van ruimte, heeft een goede 
voorbeentechniek en zou vanuit het achterbeen nog een fractie meer onder kunnen treden. De 
galop is drietakt, is goed van ruimte en heeft ruim voldoende afdruk en kracht. One Million beweegt 
met veel souplesse, heeft een goede balans en zeer veel zelfhouding. Als dressuurpaard heeft One 
Million veel aanleg geeft hij zijn ruiter een zeer goed gevoel. 
 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
Tijdens het verrichtingsonderzoek heeft de hengst een lichte virusinfectie gehad. Na kortdurend 
ontstekingsremmende medicatie is de hengst weer vlot opgeknapt. 
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: Goed.  
 
Fok/aanparingsadvies: 
One Million kan de expressie in de voorhand verbeteren, uitstraling en zelfhouding toevoegen aan 



de dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Joyrider is een goed ontwikkelde, rijtypische merrie die goed in het rechthoeksmodel staat met 
veel uitstraling. 
Het hoofd is aansprekend. 
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is goed van vorm, lengte en bespiering.  
De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en goed van lengte. 
De schouder is goed van lengte en goed van ligging. 
De rug is licht gezonken, goed van lengte en heeft een goede bespiering. 
De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is hellend, voldoende van lengte en zeer goed bespierd.  
De broekspier is ruim voldoende van lengte.   
Het voorbeen is van voren gezien licht frans gesteld en van terzijde gezien correct gesteld. 
Het achterbeen is correct gesteld, wat lang en staat iets achter de massa. 
De koten vóór, zijn goed van lengte en een fractie week gesteld. 
De koten achter, zijn ruim voldoende van lengte en eveneens een fractie week gesteld. 
De hoeven zijn goed ontwikkeld, goed van vorm en goed van kwaliteit met wat lage verzenen.  
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap is goed van ruimte en heeft een goede souplesse. 
De draf is krachtig, gedragen, goed van ruimte met een sterk ondertredend en dragend 
achterbeen. 
De galop is krachtig, goed van ruimte en daarin heeft Joyrider een goede houding en balans. 
 
Joyrider liep in 2020 een IBOP met de volgende punten 
S7,5 D8,0 G8,0 S7,5 H&B8,0 Rbh8,0 A8,0 T78,5 
 
Stokmaat: 1.70m / kleur: zwart 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (november 2022). 
Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 


