Verrichtingsrapportage KWPN najaar 2016

Exterieur:
Intro K is een ruim voldoende ontwikkelde rijtypische hengst die ruim voldoende in het
rechthoeksmodel staat met uitstraling. Het hoofd is sprekend met een mooi oog. De nek is ruim
voldoende van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. De hals is goed van vorm, ruim voldoende
van lengte en goed van bespiering. De schouder is goed van lengte en goed van ligging. De schoft is
goed ontwikkeld en goed van lengte. De rug is licht gezonken, ruim voldoende van lengte en goed
van bespiering. De lendenen zijn goed aangesloten en goed bespierd. De croupe is goed van ligging,
ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. De broekspier is ruim voldoende van lengte. Het
voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen is een fractie steil. De koten zijn goed van lengte en
correct gesteld. Het fundament is ruim voldoende tot goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De
voeten zijn goed ontwikkeld, goed van vorm en goed van kwaliteit. De verzenen zijn goed
ontwikkeld.
Afstamming:
De zeer getalenteerde Apache was met Emmelie Scholtens lange tijd in de race om Nederland te
vertegenwoordigen tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro dit jaar. Zijn nafok valt zeer
positief op en hij heeft al diverse keuringskampioenen geleverd. Intro K’s moeder Zastrade bracht
van Johnson al het Lichte Tour-paard Estrade K en grootmoeder Nastrade bracht van Biotop een Z2dressuurpaard voort. Zastrade is een dochter van Ferro-zoon Rousseau, die drie keer op rij de
kampioen van de KWPN Hengstenkeuring heeft geleverd, waarvan Blue Hors Zack de bekendste is.
Deze bekende moederlijn staat aan de basis van een hele rij sportpaarden, zoals de Lichte Tourpaarden Uitblinker (v.Olivi), Sunprice (v.Now or Never M) en Ultra Light (v.Opium) en daarnaast
goedgekeurde KWPN-hengsten als Vic (v.Jazz) en Golden Gate (v.Blue Hors Zack).
Onderzoekrapport:
Intro K is een eerlijke en enigszins sensibele hengst met een goede instelling. De hengst heeft veel
bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is zuiver, actief en ruim voldoende tot
goed van ruimte. De draf is lichtvoetig, goed van ruimte en heeft een goede afdruk. De galop is
actief, lichtvoetig met een goede ruimte. Intro K beweegt met veel souplesse, veel zelfhouding en
veel balans. Als dressuurpaard heeft Intro K veel aanleg en geeft zijn ruiter een 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:
Intro K kan ras, uitstraling en bewegingstechniek toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Moederrapportage:
Zastrade is een ruim voldoende ontwikkelde, iets kortbenig aandoende, sterk gebouwde merrie die
goed in het rechthoeksmodel staat met een neerwaartse romprichting. Zastrade maakt zich mooier
in beweging.
Het hoofd is ruim voldoende sprekend.
De nek is goed van lengte met een correcte hoofd-halsverbinding.
De hals is goed van vorm, lengte en bespiering.
De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en ruim voldoende van lengte.
De schouder is goed van lengte en goed van ligging.
De rug is goed van lengte, wat gezonken en goed en van bespiering.
De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten.
De croupe is goed van ligging, goed van lengte en goed van bespiering.
De broekspier is goed van lengte.
Het voorbeen is van voren gezien licht toontredend en van terzijde gezien iets onderstandig.
Het achterbeen is iets steil.
De koten zijn goed van lengte en iets week gesteld.
De hoeven zijn goed ontwikkeld en goed van kwaliteit met correct ontwikkelde verzenen.
Het fundament is goed ontwikkeld, passend bij de merrie en ruim voldoende van kwaliteit.
De stap is ruim voldoende van ruimte en ruim voldoende van souplesse.
De draf is voldoende van ruimte met een goede houding en ruim voldoende techniek in het
voorbeen en een krachtig achterbeen dat ruim voldoende tot dragen komt.
De galop is krachtig, iets beperkt van ruimte, ruim voldoende gedragen met een ruim voldoende
houding.
Stokmaat: 1.66m / Kleur: stekelharig vos

