
 
Diëgo 528003000805762 
 

70 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten–voorjaar 2011 
 
CATALOGUSNUMMER ONDERZOEK: 30, HENGST CAT.NO.HK’11: 452 

Dp, 20 mei 2008, 1.67 m, zwart 

Verwachtingswaarde dressuur: 139 (28%) 
V. Negro keur, V. Ferro pref  

M. Ballerina II 
 V. Don Gregory M. Ballerina 

 Mv. Rubinstein I -- Matador  

Fokker: M. Berkmortel, Helmond 
Ger.: G.J. van Olst, Terheydens Spoor 9, 4911 BW Den Hout 

 
 

stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

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

 
 

Exterieur: 
Ruim voldoende ontwikkelde hengst die ruim voldoende in het dressuurpaardenmodel is gebouwd. Het hoofd is 

weinig sprekend. De nek is voldoende van lengte. De hals is goed van vorm en lengte met veel bespiering in de 

bovenlijn. De schouder is iets steil en voldoende van lengte. De schoft is voldoende van ontwikkeling en 
voldoende van lengte. De rug is goed van lengte en goed van bespiering. De lendenen zijn goed bespierd en 

goed aangesloten. De croupe is goed van ligging en voldoende van lengte en bespiering. Het voorbeen is 
voldoende van lengte en rechtsvoor licht frans. Het achterbeen is steil. Het fundament is ruim voldoende 

ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed van vorm en ontwikkeling. 

 
Afstamming: 

Diëgo is een zoon van de keurhengst Negro. De Ferro-zoon Negro ontpopt zich steeds meer als 
dressuurpaardenvererver met oa de succesvolle Grand Prix paarden Taikoen en Valegro. Moeder Ballerina II is een 

volle zus van de gekeurde hengst Don Ruto. Ballerina II is een dochter van Don Gregory (v:Donnerhall) uit de 

merrie Ballerina (v:Rubinstein I). Ballerina is ook de moeder van de gekeurde hengst Royal Doruto (v:Royal Hit). 
De moederlijn heeft een Trakehner oorsprong en wordt verder vervolgd met dochters van Matador, Carajan en 

Hirtensang. Uit deze lijn komt ook de preferente KWPN dressuurpaardenvererver Doruto. 
 

Onderzoekrapport: 
Diëgo is een eerlijke en betrouwbare hengst met een ruim voldoende instelling.  

De hengst heeft ruim voldoende bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende tot goed bewerken.   

De stap is zuiver en goed van ruimte. 
De draf is goed van ruimte maar moet nog meer tot dragen komen.  

De galop is krachtig en goed van ruimte. 
In beweging heeft Diëgo veel souplesse en een goede houding en balans. 

Als dressuurpaard heeft Diëgo 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: matig. 

 
Fok/aanparingsadvies: 

Diëgo lijkt het beste te passen bij hoogbenige merries met “bloed” en een goede lichaamshouding. 

 
 

 
 



 
 

Rapport van de bezichtiging in 2010 van de moeder: Ballerina II 33 1026799 OldS 
 

Protocol: 
 

Ballerina II is ruim voldoende ontwikkeld en staat ruim voldoende in het dressuurpaardenmodel maar zou iets 

langer belijnd moeten zijn. 

Het hoofd is voldoende sprekend. 

De nek is matig van lengte. 

De hals is voldoende van vorm en lengte, iets horizontaal aangezet. 

De schoft is ruim voldoende van ontwikkeling en lengte. 

De schouder is steil en voldoende van lengte. 

De rug is goed van lengte en bespiering. 

De lendenen zijn goed van bespiering en goed aangesloten. 

De croupe is matig van lengte met een korte broekspier. 

Het voorbeen is matig van lengte, onderstandig en hol. 

Het achterbeen is lang. 

De koten zijn steil en matig van lengte. 

De hoeven zijn smal met hoge verzenen. 

Het fundament is fijn en ruim voldoende van kwaliteit. 

De stap is actief en matig van ruimte.  

De draf is actief, ruim voldoende van ruimte met een vlak voorbeen. 

De galop is matig van ruimte en voldoende van souplesse met een voldoende balans. 

Stokmaat: 1.64 m / kleur: zwart 

 


