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De beoordeling van de hengsten in het verrichtingsonderzoek vond vandaag onder grote 

publieke belangstelling plaats. Dit was de eerste beoordeling waarbij de testruiters werden 

ingezet. Voor het springen waren dit Dave Maarsse en Marcel Willems. Dave testte ook de 

Gelderse hengst onder het zadel. Patrick van der Meer en Karen Nijvelt namen plaats in het 

zadel van de dressuurhengsten. Er waren zeer veel belangstellenden naar Stegeren gekomen 

om de verrichtingen van de hengsten te aanschouwen. Een aantal hengsten was vandaag 

daarom meer geïmponeerd door de omgeving dan anders. 

Hieronder vindt u een indruk van de commissie over de verrichtingen van de hengsten van 

vandaag. De schimmelhengst  cat.no. 3 Calvino x Caretano was vandaag duidelijk 

geïmponeerd door het publiek. Daardoor was de hengst erg afgeleid, wat met name tot uiting 

kwam door zijn lichaamsgebruik op de sprong. De schimmelzoon van Larino uit een moeder 

van Contender (cat.no 11) maakt duidelijk progressie op de springonderdelen. De hengst wint 

aan kracht, wat ook terug te zien is in de sprongafloop. Cat.no. 14, Stakkato x Cassini I, is een 

evenwichtig springpaard die vandaag wat mat overkwam. 

De zwarte zoon van Ukato (Cat.no. 16, mv. Orame) liet zich vandaag onder testruiter Dave 

Maarsse goed bewerken. De hengst heeft een snel voorbeen, maar zou de sprong achter beter 

af moeten maken. Ook vandaag liet de interessant gefokte Ustinov-zoon (Cat.no. 19, mv. 

Ahorn Z) zich fijn rijden. De hengst weet zijn lichaam op een steilsprong beter te gebruiken 

dan op een oxer. Cat.no. 53 Numero Uno x Contender was vandaag erg afgeleid en daardoor 

moeilijker te bewerken. Op de sprong was de hengst erg gehaast en had het hoogste punt 

achter de sprong. 

De drie oudere springhengsten die op 2 november zijn ingestroomd, werden vandaag voor het 

eerst beoordeeld. Saffier (Cat.no. 56 Stakkato x Escudo) toonde een goede inzet en beschikt 

over goede reflexen. Cat.no. 57 (Wandor van de Mispelaere x Nabab de Reve) liet zich 

vandaag onder Marcel Willems zeer overtuigend zien op de sprong. Ook nu weer was Cat.no. 

58, een zoon van Indorado uit een Ahorn-moeder weer fijn te rijden en liet veel 

springkwaliteiten zien.  

Daarna waren de dressuurhengsten aan de beurt. De jeugdige Daddy Cool-zoon (Cat.no. 31, 

mv.Jazz) maakt een goede ontwikkeling door, wat zich ook nu weer uitte in drie correcte 

basisgangen. Cat.no. 33 (Jazz x De Niro) was vandaag erg gespannen, waardoor zijn 

verrichting niet optimaal tot uiting kwam. Cat.no. 34 (Jazz x Ferro) wint aan kracht en lijkt de 

opwaartse lijn te pakken te hebben. Cat.no. 35 (Jazz x Welt Hit II) liet zich onder Karen 

Nijvelt vandaag goed bewerken. Het achterbeen zou resoluter ondergebracht moeten worden.  

De hengst Cat.no. 37 (Painted Black x Goodtimes) liet vandaag een correcte draf zien, met 

een galoppade die wel sterk is maar waarbij het voorbeen wat vlug aan de grond wordt gezet. 

Cat.no. 39, de zoon van Serano Gold (mv.Michelangelo) beschikt over correcte basisgangen 

maar zou meer bergop moeten bewegen. Ook vandaag zou de hengst met meer 

lichaamsgebruik moeten bewegen. De Vivaldi-zoon Cat.no. 45 (mv.San Remo) liet een 

evenwichtige verrichting zien. Punt van aandacht blijft het lichaamsgebruik.  

Bretton Woods (Cat.no. 59 Johnson x De Niro) toonde vandaag onder Patrick van der Meer 

veel inzet. De hengst laat zich goed bewerken, wat met name tot uiting kwam in zijn sterke 

galoppade.  
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