
KWPN, 28 oktober 2010: 

Nadat gisteren al de springhengsten die deelnemen aan het najaarsverrichtingsonderzoek zijn 
beoordeeld, werden vanmorgen in alle rust de dressuurhengsten en beide Gelderse hengsten door 
de hengstenkeuringscommissie beoordeeld. De hengsten zijn gereden door de trainingsruiters. 
Onderstaand vindt u korte impressies over de hengsten, opgesteld door de leden van de 
hengstenkeuringscommissie dressuur en Gelders paard. 

De zwarte hengst Cat.no. 31 (Daddy Cool x Jazz) begint aan kracht te winnen, het vangen in de ijzers 
was nu aanmerkelijk minder dan vorige week. De hengst heeft een goede stap en beschikt over een 
sterke galoppade.  
Aan het onderzoek nemen drie Jazz-zonen deel. De charmante voshengst cat.no. 33 (mv.De Niro) zat 
vandaag iets in een dip. De hengst deed wat mat aan wat ook tot uiting kwam in zijn bewegingen. 
Cat.no. 34 (mv.Ferro) hengst was vandaag goed bij de les en goed te bewerken. De zwartbruine heeft 
drie ruim voldoende basisgangen maar zou nog meer zelfhouding moeten hebben. Cat.no. 35 
(mv.Welt Hit II) laat zich goed bewerken. Het achterbeen moet resoluter ondertreden en dan met 
name in stap en draf. Ook nu toonde de hengst een goede galoppade. 

De zoon van Painted Black uit een Goodtimes-moeder Cat.no. 37 liet weer drie correcte basisgangen 
zien. De hals is iets horizontaal gebouwd. In beweging zou hij meer front moeten maken. Cat.no. 39, 
een zoon van Serano Gold uit een Michelangelo-moeder zou met meer werklust zijn werk moeten 
doen. De bewegingen zijn voldoende ruim maar missen nog de gewenste kracht en snelheid. 
Ook vandaag was van de goed gemodelleerde hengst cat.no. 45 (Vivaldi x San Remo) het 
lichaamsgebruik en het vlakke gebruik van het voorbeen een punt van aandacht. De royaal 
gebouwde Bretton Woods (cat.no. 59, Johnson x De Niro) had vanmorgen een goede verrichting. De 
draf was ten opzichte van vorige week constanter en ook nu galoppeerde Bretton Woods met veel 
afdruk en houding. 

De hengstenkeuringscommissie heeft besloten om voor drie dressuurhengsten het onderzoek te 
beëindigen. Het betreft de volgende hengsten: cat.no. 28 (Blue Hors Romanov x Donnerhall), cat.no. 
42 (Uphill x Rhodium) en cat.no. 50 (Lord Leatherdale x Negro). 

Cat.no. 28, de Blue Hors Romanov, zou meer lichaamsgebruik moeten hebben en het achterbeen zou 
meer tot dragen moeten komen. Ondanks de krachtige galoppade van cat.no. 50, de Lord 
Leatherdale heeft de commissie toch het onderzoek beëindigd vanwege de afwijkende 
bewegingsvorm vóór (zeer buitenwaarts opnemen van beide voorbenen in draf). Cat.no. 42, de 
Uphill, is grootramig met een goede galoppade, echter in draf komt het achterbeen te weinig tot 
dragen. 

Bij de Gelderse hengsten is Cat.no. 61 (Ginus x Zichem) licht getraind, hij is pas vier dagen weer in 
training. De beide achterbenen zijn nog licht opgelopen. Hengst staat nog wel onder veterinaire 
controle. De Upperville-zoon cat.no. 62 (mv.Zep) werd onder het zadel voorgesteld. Hij liet zich goed 
bewerken. De bewegingen zijn sterker geworden. 

De volgende officiële beoordeling is op 10 november. Om 8.00 uur wordt dan gestart met de 
Gelderse hengsten, gevolgd door de springhengsten en dressuurhengsten. De hengsten worden dan 
gereden door de testruiters. 

 


