
SPRINGHENGSTEN 

Do Spiritivo (Indoctro x Corrado I x Fier de Lui) 

Do Spiritivo toonde een uniforme collectie, ruim voldoende tot goed 

ontwikkelde veulens met een aansprekende voorhand die ruim voldoende 

in het rechthoeksmodel staan met een neerwaartse romprichting. De hals 

is goed van lengte maar verticaal gesteld. De rug is doorgaans gezonken 

en ook de lendenpartij moet meer bespiering hebben. Het voorbeen is 

frans gesteld. Het achterbeen is lang. Het beenwerk is hard en passend 

van omvang. De stap is ruim voldoende van ruimte. De draf is ruim 

voldoende van ruimte, kracht en gedragenheid. De galop is lichtvoetig, 

ruim voldoende van ruimte en heeft een ruim voldoende balans.  

 

Freeman VDL (Emmerton x Chin Chin x Ahorn) 

Freeman VDL toonde een uniforme collectie, goed ontwikkelde, iets 

neerwaarts gebouwde veulens die goed in het rechthoeksmodel staan met 

veel uitstraling. Bij de thuis gescoorde veulens was de rug meermalen 

week. Bij de door de eigenaar geselecteerde veulens was de rug goed van 

lengte en bespiering. De croupe is goed van ligging, lengte en bespiering. 

Het voorbeen is iets frans gesteld. Het achterbeen is licht sabelbenig. Het 

beenwerk is hard en soms wat teer. De stap is voldoende van ruimte. De 

draf is ruim voldoende van ruimte. De galop is krachtig en voldoende van 

ruimte en souplesse en heeft een goede balans. 

 

Elvaro (Calvaro x Heartbreaker x Manhattan) 

Elvaro toonde een uniforme collectie, goed ontwikkelde, aansprekende 

veulens die goed in het rechthoeksmodel staan met een neerwaartse 

romprichting. De rug is enkele malen licht gezonken. Bij de thuis 

gescoorde veulens was de croupe vaak hellend en zou meer lengte 

moeten hebben. Bij de door de eigenaar geselecteerde veulens was de 

croupe goed van ligging en lengte. Het voorbeen is correct gesteld. Het 

achterbeen is soms licht sabelbenig. Het beenwerk is hard en soms iets 

fijn. De stap is ruim voldoende tot goed van ruimte. De draf is goed van 

ruimte en heeft veel souplesse met een iets duwend achterbeen. De 

veulens galopperen makkelijk aan, de galop heeft een goede afdruk en 

een ruim voldoende tot goede balans.  

 

  



Casago (Casall x Carthago x Caletto I) 

Casago toonde een uniforme collectie, goed ontwikkelde veulens die goed 

in het rechthoeksmodel staan met veel uitstraling. De hals is goed van 

vorm, lengte en bespiering. Het voorbeen is licht frans gesteld. Het 

achterbeen is wisselend gesteld, zowel een sabelbenig, een correct als een 

steil achterbeen werd geconstateerd. Het beenwerk is hard en passend 

van omvang. De stap is ruim voldoende tot goed van ruimte. De draf is 

ruim voldoende van ruimte met een goede buiging van de gewrichten en 

veel souplesse. De galop is lichtvoetig en heeft ruim voldoende ruimte, 

kracht en balans.  

 

Connect (Connor x Contender x Lord) 

Connect toonde een uniforme collectie, goed ontwikkelde veulens die goed 

in het rechthoeksmodel staan met een neerwaartse romprichting. Bij de 

thuis gescoorde veulens is de hals voldoende van lengte, soms wat 

horizontaal aangezet en goed van bespiering. Bij de door de eigenaar 

geselecteerde veulens is de hals goed van vorm, lengte en bespiering. Het 

voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen is wisselend gesteld, zowel 

een sabelbenig, een correct als een steil achterbeen werd geconstateerd. 

Het beenwerk is hard en passend van omvang. De croupe is hellend en 

zou meer lengte moeten hebben. De stap is ruim voldoende van ruimte. 

De veulens draven met een ruim voldoende tot goede ruimte en 

souplesse. De galop is ruim voldoende van ruimte en heeft ruim 

voldoende afdruk en balans. 

 

Glenfiddich VDL (Bacardi VDL x Corrado I x Nimmerdor) 

Glenfiddich VDL toonde een uniforme collectie, goed ontwikkelde veulens 

die voldoende in het rechthoeksmodel staan met een sterke bovenlijn. Het 

hoofd is aansprekend. De hals is goed van vorm, lengte en bespiering. De 

rug is goed van lengte en bespiering. Het voorbeen is licht frans gesteld. 

Het achterbeen is correct gesteld maar wat lang. Het beenwerk is hard en 

goed ontwikkeld. De stap is voldoende van ruimte en souplesse. De draf is 

ruim voldoende van ruimte met ruim voldoende souplesse waarbij het 

achterbeen wat duwend is. De galop is ruim voldoende tot goed van 

kracht, ruimte, souplesse en balans. 

 

Genius (Baloubet du Rouet x Cantus x Concorde) 

Genius toonde een uniforme collectie, ruim voldoende ontwikkelde veulens 

die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan met een neerwaartse 



romprichting. De hals is goed van lengte maar verticaal gesteld met soms 

een onderhals. De rug is goed van lengte en een fractie gezonken.  De 

croupe is hellend en goed van lengte en bespiering. Het voorbeen is licht 

frans gesteld. Het achterbeen is wisselend gesteld, zowel een sabelbenig, 

een correct als een steil achterbeen werd geconstateerd. Het beenwerk is 

hard en passend van omvang. De stap is voldoende van ruimte en 

souplesse. De draf is ruim voldoende tot goed van ruimte, souplesse en 

achterbeengebruik. De galop is voldoende van ruimte, houding en balans. 

 

Great Blue (Plot-Blue x Libero H x Concorde) 

Great Blue toonde een uniforme collectie, goed ontwikkelde veulens die 

ruim voldoende tot goed in het rechthoeksmodel staan met een 

neerwaartse romprichting. De rug is voldoende van lengte en bespiering, 

maar meerdere keren licht gezonken. De croupe is kort en hellend en de 

broekspier zou langer door moeten lopen. Het voorbeen is licht frans 

gesteld. Het achterbeen is iets sabelbenig. Het beenwerk is hard en goed 

ontwikkeld. De stap is ruim voldoende van ruimte en souplesse. De draf is 

ruim voldoende van ruimte, souplesse en balans. De galop is lichtvoetig 

en ruim voldoende van ruimte en balans. 

 

Grodino (Eldorado van de Zeshoek x Celano x Concorde) 

Grodino toonde een uniforme collectie, voldoende ontwikkelde veulens die 

ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan met een neerwaartse 

romprichting. De hals is goed van lengte, verticaal gesteld met vaak een 

onderhals. De rug is goed van lengte en doorgaans gezonken. De croupe 

is hellend en kort waarbij de broekspier langer door moeten lopen. Het 

voorbeen is iets frans gesteld. Het achterbeen is correct gesteld, soms iets 

lang en staat dan achter de massa. Het beenwerk is hard en passend van 

omvang. De stap is goed van ruimte en souplesse. De draf is ruim 

voldoende van ruimte en heeft een ruim voldoende souplesse. De veulens 

galopperen lichtvoetig met een ruim voldoende ruimte en balans.   

 

Grand Slam VDL (Cardento x Heartbreaker x Mr. Blue) 

Grand Slam VDL toonde een uniforme collectie, aansprekende veulens die 

goed in het rechthoeksmodel staan. De rug is goed van lengte maar licht 

gezonken. De croupe is hellend en goed van lengte. Het voorbeen is een 

fractie frans gesteld. Het achterbeen is soms wat steil. Het beenwerk is 

hard en goed ontwikkeld. De stap is ruim voldoende van ruimte en 

souplesse. De draf is goed van ruimte en souplesse met een duwend 

achterbeen. De galop is krachtig en goed van ruimte en balans. 



 

Ever Blue (Zirocco Blue VDL x Indorado x Renville) 

Ever Blue toonde een wisselende collectie, ruim voldoende ontwikkelde, 

iets kortbenige veulens die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan. 

De rug is doorgaans licht gezonken, waarbij de lendenen matig zijn 

aangesloten. Het voorbeen is frans gesteld. Het achterbeen is iets 

sabelbenig. Het beenwerk is hard en passend van omvang. De stap is 

ruim voldoende van ruimte. De draf is voldoende van ruimte, afdruk en 

souplesse. De galop is voldoende van ruimte met voldoende souplesse en 

een ruim voldoende balans. 

 

Forsyth (Carambole x Voltaire x Burggraaf) 

Forsyth toonde een uniforme collectie, voldoende tot ruim voldoende 

ontwikkelde veulens die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan. Bij 

de thuis gescoorde veulens is de hals vaak horizontaal aangezet, zwaar 

bespierd en zou meer lengte moeten hebben. Bij de door de eigenaar 

geselecteerde veulens is de hals goed van vorm en lengte en wordt deze 

in beweging goed gebruikt. De rug is ruim voldoende van lengte en een 

enkele keer licht gezonken. Het voorbeen is wat frans gesteld. Het 

achterbeen is een fractie steil. Het fundament is hard maar teer. De stap 

is ruim voldoende van ruimte. De draf is ruim voldoende van ruimte en 

souplesse waarbij het achterbeen meer zou mogen ondertreden. De galop 

is lichtvoetig, goed van ruimte en balans.  

 

Golden Dream (Zirocco Blue VDL x Julio Mariner xx x Indoctro)  

 

Golden Dream toonde een uniforme collectie, matig ontwikkelde veulens 

die voldoende in het rechthoeksmodel staan. De hals is goed van vorm 

maar zou langer moeten zijn. De croupe is kort en goed van ligging. Het 

voorbeen is meermalen ingesnoerd. Het achterbeen is wisselend gesteld, 

zowel een sabelbenig, een correct als een steil achterbeen werd 

geconstateerd. Het fundament is hard en passend van omvang. De stap is 

ruim voldoende van ruimte. De draf is voldoende van ruimte, souplesse en 

balans. De galop is voldoende van ruimte met een matige balans. 

 

Global Express (Orient Express x Laudanum xx x Arlequin x) 

 

Global Express toonde een wisselende collectie, voldoende tot ruim 

voldoende ontwikkelde veulens met een neerwaartse romprichting. De 

hals is goed van vorm, heeft veel bespiering en zou meer lengte moeten 



hebben. De rug is goed van lengte en een fractie gezonken.  De croupe is 

hellend en goed van lengte. Het voorbeen is licht frans gesteld. Het 

achterbeen is lang. Het beenwerk is passend en hard. De stap is 

voldoende van ruimte. De draf is voldoende van ruimte en heeft een 

goede souplesse. De galop is voldoende krachtig, goed van ruimte  en 

heeft een ruim voldoende balans. De veulens waarderen zich op in 

beweging.  

 

Gaultier VDL (Baloubet du Rouet x Quidam de Revel x Landgraf I)  

 

Gaultier VDL toonde een wisselende collectie, ruim voldoende ontwikkelde 

veulens die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan met een 

neerwaartse romprichting. De hals is voldoende van lengte, verticaal 

gesteld met vaak een onderhals. De rug is goed van lengte en gezonken 

waarbij de lendenen matig zijn aangesloten.  De croupe is hellend en iets 

kort. Het voorbeen is licht toontredend. Het achterbeen is wisselend 

gesteld, zowel een sabelbenig, een correct als een steil achterbeen werd 

geconstateerd. Het beenwerk is hard en goed ontwikkeld. De stap is kort 

met voldoende souplesse. De draf is matig van ruimte en zou meer afdruk 

en gedragenheid moeten hebben. De galop is ruim voldoende van ruimte, 

heeft een voldoende souplesse en ruim voldoende balans. 

 

Edinburg (Vleut x Darco x Wisconsin) 

 

Edinburg toonde een uniforme collectie, ruim voldoende ontwikkelde 

veulens die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan met een 

neerwaartse romprichting en ruim voldoende uitstraling. De hals is ruim 

voldoende van vorm, lengte en bespiering. De rug is doorgaans licht 

gezonken, waarbij de lendenen iets strak zijn. Het voorbeen is een fractie 

toontredend. Het achterbeen is licht sabelbenig.  Het beenwerk is hard en 

iets licht. De stap is goed van ruimte en souplesse. De draf is goed van 

ruimte, afdruk en souplesse. De galop is krachtig, ruim voldoende van 

ruimte en souplesse met een goede balans. 

 

Farmgraaf (Verdi x Heartbreaker x Landgraf I) 

 

Farmgraaf toonde een uniforme collectie, ruim voldoende ontwikkelde 

veulens die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staan met een 

aansprekende voorhand. De hals is ruim voldoende van vorm, lengte en 

bespiering. De rug-lendenen partij zou meer bespiering moeten hebben. 

Het voorbeen is steil gekoot en teer. Het achterbeen is wisselend gesteld, 



zowel een sabelbenig, een correct als een steil achterbeen werd 

geconstateerd. Het beenwerk is hard en passend van omvang. De stap is 

ruim voldoende van ruimte en souplesse. De draf heeft een matige 

schoudervrijheid en is weinig gedragen. De galop is lichtvoetig en ruim 

voldoende van ruimte en balans. 

 

 


