
 
Dakota VDL DE421000580408 
 

70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2011 
 
CATALOGUSNUMMER ONDERZOEK: 12, HENGST CAT.NO.HK’11: 66 

Sp, 12 maart 2008, 1.66m, bruin 

Stamboomindex 3 generaties springen: 149 (20%) 
V. Casall, V. Caretino  

M. Naomi II 
 V. Contender M. Walline H 

 Mv. Landgraf I -- Capitol I  

Fokker: Michael Eitel, Freihung-Thansüß B.R.D. 
Ger.: VDL Stud, Bearsterdijk 14, 9025 BR Bears 

 
 

stap 

* 

draf 

* 

houding & 

balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  

x 2 

rijdbaar-

heid en 

instelling 

aanleg als 

spring-

paard 

totaal 

6,5 7 7 8 7,5 8 8 7,5 8 78,5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 

Ruim voldoende ontwikkelde hengst die voldoende in het springpaardenmodel is gebouwd. Het hoofd is 
sprekend. De nek is voldoende van lengte. De hals is voldoende van lengte met een onderhals. De schouder is 

goed van ligging en lengte. De schoft is voldoende van ontwikkeling en voldoende van lengte. De rug is 

voldoende van lengte en goed van bespiering. De lendenen zijn ruim voldoende van bespiering en goed 
aangesloten. De croupe is goed van lengte, ligging en bespiering. Het voorbeen is kort en correct gesteld. Het 

achterbeen is correct gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit. De voeten 
zijn goed van vorm en ontwikkeling. 

 

Afstamming: 
De vader van Dakota VDL Casall (Caretino x Lavall I) ontpopt zich naast een succesvol Grand Prix springpaard 

onder Rolf Göran Bengtsson ook als springvererver. Moeder Naomi II is een dochter van de KWPN erkende 
Contender en is een volle zus van de BWP goedgekeurde hengst Cicero van de Helle. Grootmoeder Walline H is 

een dochter van Landgraf I. Zij is ook de grootmoeder van de goedgekeurde hengsten For Fashion (For Pleasure x 

Contender), Cassus (Cassini I x Cantus) en Connan de Hus (Contender x Langenhagen). De moederlijn wordt 
verder vervolgd met Sally, een dochter van Capitol I en dochters van Fantus (v:Farnese) en Marder (v:Makler I). 

 
Onderzoekrapport: 

Dakota VDL is een eerlijke en betrouwbare hengst met een ruim voldoende tot goede instelling. 
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende tot goed bewerken en is nog weinig 

constant in de aanleuning. 

De stap is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. 
De draf is ruim voldoende van ruimte en ruim voldoende gedragen. 

De galop is krachtig, lichtvoetig en goed van ruimte. 
De hengst heeft een voldoende houding en goede balans.  

Dakota VDL springt met ruim voldoende tot goede reflexen, een goede techniek en maakt de sprong achter 

goed af. 
Dakota VDL lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. 

Als springpaard heeft Dakota VDL veel aanleg en geeft zijn ruiter een ruim voldoende tot 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: 

Dakota VDL kan de techniek verbeteren bij royaal gebouwde merries met front. 



 
 

Rapport van de bezichtiging in 2011 van de moeder: Naomi II DE321210304998 Holst 
 

Protocol: 
 

Naomie II is een goed ontwikkelde merrie die voldoende goed in het rechthoeksmodel staat. 

Het hoofd is sprekend. 

De nek is zwaar. 

De hals is lang, goed bespierd en iets verticaal. 

De schoft is goed ontwikkeld. 

De schouder is lang en voldoende schuin. 

De rug is week. 

De lendenen zijn goed bespierd en breed. 

De croupe is licht hellend en matig lang. 

Het voorbeen is correct gesteld. 

Het achterbeen is correct gesteld. 

De koten zijn correct gevormd. 

De hoeven zijn voldoende breed met normale verzenen. 

Het fundament is voldoende hard. 

De stap is actief, zuiver en voldoende ruim. 

De draf is voldoende ruim en heeft voldoende souplesse met een sterk gebruik van het achterbeen en een matig 

voldoende schoudervrijheid. 

De galop is matig ruim en heeft een matige souplesse. 

Stokmaat: 1.73 m / kleur: bruin 

 


