
 
Don Tango 528003000810571 
 

70 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten–voorjaar 2011 
 
CATALOGUSNUMMER ONDERZOEK: 26, HENGST CAT.NO.HK’11: 377 

Dp, 27 juni 2008, 1.69 m, donkerbruin 

Verwachtingswaarde dressuur: 179 (35%) 
V. Contango pref, V. Contender  

M. Oronia Rp, keur, sport-(dres) 
 V. Jazz pref M. Joyce Rp, ster 

 Mv. Ulft keur -- Statuar  

Fokker: J.A. van Boven, St. Michielsgestel 
Ger.: J.A. van Boven, Zandstraat 31-B, 5271 TH St Michielsgestel 

Paardencentrum De Dalhoeve, Weteringstraat 4, 6659 KM Wamel 
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8 8,5 8 8 9 9 8,5 83,5 

 

 
Exterieur: 

Goed ontwikkelde hengst die goed in het dressuurpaardenmodel is gebouwd. Het hoofd is sprekend. De nek is 

voldoende van lengte. De hals is ruim voldoende van lengte en vorm en goed van bespiering. De schouder is 
goed van ligging en lengte. De schoft is goed ontwikkeld en goed van lengte. De rug is goed van lengte en 

bespiering en licht gezonken. De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. De croupe is ruim 
voldoende van lengte, licht hellend en goed bespierd. Het voorbeen is ruim voldoende van lengte en 

onderstandig. Het achterbeen is licht sabelbenig. Het fundament is goed ontwikkeld en ruim voldoende van 

kwaliteit. De voeten zijn goed van vorm met lage verzenen. 
 

Afstamming: 
Don Tango is de volle broer van het Lichte Tour-dressuurpaard Vontango-B. De zoon van de preferente Contango 

komt uit Oronia, een keur sport (dr) merrie van de preferente Jazz. Zelf is Oronia ook gestart in de Lichte Tour. 

Grootmoeder Joyce is een Z geklasseerde stermerrie van Ulft uit de merrie Catinka, een dochter van Statuar. 
Daarna vervolgt de moederlijn met de keurmerrie Katinka (v:Galopin) en de merrie Giranda (v:Bizet). 

 
Onderzoekrapport: 

Don Tango is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling.  
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer goed bewerken.   

De stap is zuiver, taktmatig en goed van ruimte. 

De draf is goed van ruimte en gedragen.  
De galop is krachtig en goed van ruimte. 

In beweging heeft Don Tango veel souplesse, een zeer goede houding en balans. 
Als dressuurpaard heeft Don Tango veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.  

 

Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 

 
Veterinair rapport: 

Don Tango voldoet niet aan de röntgenologische eisen met betrekking tot het rechter spronggewricht. Hiervan is 
de indeling voor osteochondrose in klasse C. De hengstenkeuringscommissie heeft gebruik gemaakt van de 

reglementaire mogelijkheid om een hengst met klasse C voor osteochondrose te accepteren. 

 
Spermaonderzoek: 

Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed 
 

Fok/aanparingsadvies: 

Don Tango kan naast bewegingstechniek ook de instelling en rijdbaarheid verbeteren. 
 

 
 



 
 

Rapport van de bezichtiging in 2011 van de moeder: Oronia 96.00168 keur sport(dres) Stb 
 

Protocol: 
 

Oronia heeft een rechthoeksmodel en staat goed in het type van het dressuurpaard. 

Het hoofd is sprekend. 

De hoofd/halsverbinding is licht. 

De hals is lang, toont iets onderhals, maar staat er verder mooi op. 

De schoft is goed ontwikkeld. 

De schouder is lang en iets steil gelegen. 

De rug is iets week. 

De lendenen zijn goed gespierd. 

De croupe is goed van ligging en voldoende lang. 

Het voorbeen is goed gesteld, iets frans. 

Het achterbeen is goed gesteld. 

De kootstand is goed. 

De hoeven zijn goed van breedte met voldoende verzenen. 

Het fundament is hard en droog. 

De stap is actief en voldoende ruim. 

De draf is goed van ruimte met een actief achterbeen. Het voorbeen blijft iets vlak. 

De galop is eveneens goed van ruimte met een actief achterbeen en een iets vlak voorbeen. 

De merrie staat niet op ijzers. 

Stokmaat: 1.68 m / kleur: vos 

 

In de dressuursport is Oronia uitgebracht in de lichte tour. 

 


