
 
Dantos HBC 528003000804403 
 

70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2011 
 
CATALOGUSNUMMER ONDERZOEK: 10, HENGST CAT.NO.HK’11: 29 
Sp, 14 april 2008, 1.65 m, bruin 
Verwachtingswaarde springen: 140 (36%) 
V. Cantos keur, V. Contender  
M. Varaya Sp, ster 
 V. Numero Uno pref M. Rosaya Stb, Rp 
 Mv. Animo keur -- Triton  
Fokker: G.R. Turksema, Roden 
Ger.: H.B.C. Stal BV, Postbus 97, 8390 AB Noordwolde Fr 
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6,5 7,5 7,5 8 7,5 7,5 8 7 7,5 76,5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Ruim voldoende ontwikkelde hengst die ruim voldoende in het springpaardenmodel is gebouwd. Het hoofd is 
sprekend. De nek is ruim voldoende van lengte. De hals is lang, verticaal gesteld en ruim voldoende van 
bespiering. De schouder is goed van ligging en ruim voldoende van lengte. De schoft is voldoende van 
ontwikkeling en goed van lengte. De rug is goed van lengte en bespiering. De lendenen zijn ruim voldoende 
aangesloten en ruim voldoende bespierd. De croupe is hellend, voldoende van lengte met een korte broekspier. 
De schenkel is arm bespierd. Het voorbeen is ruim voldoende van lengte en correct gesteld. Het achterbeen is 
lang en sabelbenig. Het fundament is goed van ontwikkeling en kwaliteit. De voeten zijn goed van vorm met 
lage verzenen. 
 
Afstamming: 
Dantos HBC is een zoon van Cantos. Moeder Varaya is een stermerrie van de preferente Numero Uno. 
Grootmoeder Rosaya is een stamboekmerrie van de keurhengst Animo. Erdball xx-zoon Triton staat als vader 
van de overgrootmoeder Jaglaya, een keur preferente prestatiemerrie te boek. Daarna wordt de moederlijn 
vervolgd met de volle zus van de KWPN hengst Zadòk, de merrie Aglaya, een keur preferente prestatiemerrie 
van Nimmerdor en de keur preferente Marco Polo-dochter Soraya. Daarna komt vervolgens de ster preferente 
merrie Sandria, een dochter van Amor en de model prestatiemerrie Sheila (v Assad ox). 
 
Onderzoekrapport: 
Dantos HBC is een eerlijke, kijkerige en snel gespannen hengst. 
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende bewerken en heeft een goede mond. 
De stap is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. 
De draf is ruim voldoende van ruimte en gedragen. 
De galop is krachtig, lichtvoetig en goed van ruimte. 
De hengst heeft een goede balans, ruim voldoende lichaamshouding maar blijft vaak te verticaal in de hals.  
Dantos HBC springt met ruim voldoende tot goede reflexen, een ruim voldoende tot goede voorbeentechniek 
maar moet doorgaans meer doorbasculeren. 
Dantos HBC lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. 
Als springpaard heeft Dantos HBC ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter een ruim voldoende 
gevoel. 
 
Stalgedrag: 

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

Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 
 
 



 
Fok/aanparingsadvies: 

Dantos HBC kan de houding verbeteren bij neerwaarts gebouwde merries. Tevens kan hij lichtvoetigheid en 
balans in galop én springtechniek toevoegen. 
 
Rapport van de bezichtiging in 2011 van de moeder: Varaya 02.08539 ster Stb 

 
Protocol: 
 
Varaya is een ruim voldoende ontwikkelde merrie met lengte. 

Het hoofd is sprekend en iets zwaar. 

De nek is voldoende lang met een goede aansluiting. 

De hals heeft lengte en is iets horizontaal. 

De schoft is normaal ontwikkeld met lengte. 

De schouder is voldoende lang en ligt iets steil. 

De rug heeft sterke verbindingen. 

De lendenen zijn sterk tot iets strak. 

De croupe is voldoende hellend, iets kort met voldoende bespiering. 

Het voorbeen is correct, maar onderstandig. 

Het achterbeen is zeer goed gehoekt. 

De kootstand is normaal. 

De hoeven zijn breed met licht ondergeschoven verzenen. De stand voor is licht toontredend. 

Het fundament is hard. 

De stap is ruim met voldoende afdruk. 

De draf is normaal van ruimte met een goed achterbeengebruik. 

De galop is iets zwaarmoedig en voldoende ruim. 

De merrie was ten tijde van de inspectie hoogdrachtig. 

Stokmaat: 1.68 m / kleur: bruin 

 
 


