
 
Dakar VDL 528003000805227 
 

70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2011 
 
CATALOGUSNUMMER ONDERZOEK: 11, HENGST CAT.NO.HK’11: 48 
Sp, 12 maart 2008, 1.74 m, schimmel bruin geb. 
Verwachtingswaarde springen: 150 (35%) 
V. Cardento, V. Capitol I  
M. Nisolde Rp, keur 
 V. Nimmerdor pref M. Isolde Rp, keur, pref, prest 
 Mv. Silbersee -- Calypso II  
Fokker: W. Abbring, Onnen 
Ger.: VDL Stud, Bearsterdijk 14, 9025 BR Bears 
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totaal 

6 7 8 8 7,5 7,5 8,5 8 8 79 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
 
Exterieur: 
Royaal ontwikkelde hengst die goed in het springpaardenmodel staat. Het hoofd is voldoende sprekend en iets 
lang. De nek is goed van lengte. De hals is goed van vorm en voldoende van lengte en bespiering. De schouder 
is goed van lengte en ligging. De schoft is goed van ontwikkeling en lengte. De rug is goed van lengte en 
bespiering. De lendenen zijn voldoende bespierd en voldoende aangesloten. De croupe is ruim voldoende van 
lengte en bespiering en een fractie hellend. De broekspier moet langer doorlopen. Het voorbeen is goed van 
lengte en correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. Het fundament is ruim voldoende ontwikkeld en 
ruim voldoende van kwaliteit. De voeten zijn voldoende van vorm en ontwikkeling. 
 
Afstamming: 
De schimmel Dakar VDL heeft springpaardenvererver Cardento als vader. Moeder Nisolde is ook de moeder van 
de kampioenshengst van Den Bosch 2009, de goedgekeurde hengst Boss. Nisolde is een keurmerrie van 
Nimmerdor en was zelf als jonge merrie kampioen van de CK in Groningen. Zij deed een merrietest met hoge 
cijfers voor de bewegingen én de springonderdelen. Ook is Nisolde moeder van het internationale springpaard 
Sunsolde (v:Corland). Grootmoeder Isolde is een keur preferente prestatiemerrie van de Franse hengst Silbersee 
(Silver Matal x Quastor). Zij is moeder van drie internationale springpaarden. Verder is de moederlijn van 
Holsteiner origine met achtereenvolgens merries van Calypso II, Windsor I, Marlon xx en Raimond. 
 
Onderzoekrapport: 
Dakar VDL is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. 
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken en heeft een goede mond. 
De stap is voldoende van ruimte. 
De draf is voldoende van ruimte enruim voldoende gedragen. 
De galop is krachtig en goed van ruimte. 
De hengst heeft een goede houding en balans.  
Dakar VDL springt met ruim voldoende tot goede reflexen, een ruim voldoende tot goede techniek en een goed 
lichaamsgebruik. 
Dakar VDL lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. 
Als springpaard heeft Dakar VDL veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel. 
 
Stalgedrag: 

Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
Geen bemerkingen. 
 
Spermaonderzoek: 

Verwacht bevruchtend vermogen klasse: voldoende. 
 
 



 
Fok/aanparingsadvies: 

Dakar VDL kan het model verbeteren en maat, formaat en vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij. 
 
Rapport van de bezichtiging in 2009 van de moeder: Nisolde 95.10067 keur Stb 
 
Protocol: 
 
Nisolde is een goed ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. 

Het hoofd is sprekend maar iets lang. 

De nek heeft voldoende lengte. De hoofd/hals verbinding is voldoende licht. 

De hals is voldoende van lengte en goed bespierd. 

De schoft is hoog en loopt voldoende ver door. 

De schouder is normaal van ligging en heeft voldoende lengte. 

De rug is goed gevormd. 

De lendenen zijn iets strak. 

De croupe is normaal van ligging en iets kort. De schenkel is goed ontwikkeld. 

Het voorbeen is van opzij gezien correct gesteld. 

Het achterbeen is correct gesteld. 

De kootstand is normaal. 

De hoeven zijn normaal ontwikkeld met iets lage verzenen. 

Het beenwerk is normaal ontwikkeld en hard. 

De stap is actief en zuiver, iets toontredend. 

In draf heeft de merrie voldoende ruimte en kracht. 

De merrie galoppeert met voldoende ruimte en veel afdruk en heeft daarbij een goed gebruik van het achterbeen. 

Stokmaat: 1.68 m / kleur: bruin 

 

Nisolde heeft in 1998 bij de IBOP proef de volgende resultaten behaald: 

Stap-7,5 Draf-7,5 Galop-8 Geschiktheid als dressuurpaard-7,5 (x2) Afdruk springen-8 Techniek springen-7 

Springen vermogen-8 Aanleg als springpaard-8 (x2) Totaal-77,0 punten 

 


