
Verrichtingsonderzoek twee weken onderweg, 19-10-2010 KWPN site. 
 
Vanmorgen zijn in alle rust de dressuurhengsten beoordeeld door de hengstenkeuringscommissie. Het 
verrichtingsonderzoek is nu bijna twee weken bezig en verloopt goed. Onderstaand vindt u korte 
impressies over de hengsten, opgesteld door de leden van de hengstenkeuringscommissie dressuur: 
 
Cat.no. 28 (Blue Hors Romanov x Donnerhall) 
De vierjarige hengst laat zich voldoende bewerken, maar zou op dit moment gezien zijn leeftijd meer tot 
dragen moeten komen. 
 
Cat.no. 59 (Johnson x De Niro) 
Een grootramige hengst met een krachtige en opwaartse galoppade. De draf is nog wat weinig constant, 
waardoor het achterbeen nog niet altijd tot dragen komt. 
  
Cat.no. 31 (Daddy Cool x Jazz) 
Een jeugdige hengst met een ruime galoppade en stap. In draf moet de hengst nog aan kracht winnen, wat 
vanmorgen tot uiting kwam in het vangen in de ijzers. 
  
Cat.no. 33 (Jazz x De Niro) 
Goed gemodelleerde hengst waarbij het voorbeen frans is gesteld. De hengst lijkt de verwachtingen waar 
te maken en beschikt over drie goede basisgangen. 
  
Cat.no. 34 (Jazz x Ferro) 
De hengst was vandaag aan het begin van de beoordeling erg fris. De hengst lijkt beter in zijn vel te zitten 
wat tot uiting komt in zijn verbeterde werklust. 
  
Cat.no. 35 (Jazz x Welt Hit II) 
De hengst heeft een goede galoppade en uitstraling onder het zadel. De stap had vandaag wat actiever en 
zuiverder moeten zijn. 
  
Cat.no. 37 (Painted Black x Goodtimes) 
De hengst ontwikkelt zich positief en geeft een evenwichtig beeld. Hij liet drie correcte basisgangen zien. 
  
Cat.no. 39 (Serano Gold x Michelangelo) 
De goede gemodelleerde hengst had bij aanlevering weinig staartdracht, wat gedurende de training lijkt te 
verbeteren. De hengst zou nog meer tot dragen moeten komen. 
  
Cat.no. 42 (Uphill x Rhodium) 
Een royaal gebouwde hengst met een goede galoppade, die in draf meer kracht en tactzuiverheid zou 
moeten tonen.  
 
Cat.no. 45 (Vivaldi x San Remo) 
Een hengst met een extra model, die correcter in de voorstand zou moeten zijn. Op dit moment zou de 
hengst meer souplesse moeten tonen. 
 
Cat.no. 50 (Lord Leatherdale x Negro) 
Een hengst met een opvallende galoppade, die in de basisgangen nog wat hoog in de croupe blijft. In draf 
wordt het voorbeen buitenwaarts opgenomen. 
 


