
 
Dorado 528003000802912 
 

70 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten–voorjaar 2011 
 
CATALOGUSNUMMER ONDERZOEK: 29, HENGST CAT.NO.HK’11: 428 

Dp, 16 april 2008, 1.68 m, vos 

Verwachtingswaarde dressuur: 137 (36%) 
V. Krack C, V. Flemmingh pref  

M. Zinni van de Westen Dp, keur 
 V. Rousseau M. Lotus Rp, ster, pref 

 Mv. Donnerhall -- Roemer pref  

Fokker: C. Kikkert, Den Burg 
Ger.: C. Kikkert, Driehuizen 15, 1791 PK Den Burg 

A. Valk, Vlietskade 60, 4205 NG Gorinchem 
 

 

stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

8,5 8 8,5 7,5 8 8,5 8,5 82,5 

 

 
Exterieur: 

Goed ontwikkelde hengst die ruim voldoende in het dressuurpaardenmodel is gebouwd. Het hoofd is sprekend 

met een groot oog. De nek is voldoende van lengte. De hals is ruim voldoende van lengte en goed van 
bespiering en komt diep uit de borst. De schouder is steil en goed van lengte. De schoft is ruim voldoende 

ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. De rug is voldoende van lengte en ruim voldoende bespierd. De 
lendenen zijn iets strak. De croupe is licht hellend, voldoende van lengte en bespiering. De broekspier zou 

langer door moeten lopen. Het voorbeen is voldoende van lengte en correct gesteld. Het achterbeen is correct 

gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed van vorm en 
ontwikkeling. 

 
Afstamming: 

Dorado is een zoon van de Grand Prix dressuurhengst Krack C. De moeder is de keurmerrie Zinni van de Westen. 

Deze dochter van Rousseau komt uit de ster preferente merrie Lotus, een dochter van dressuurpaardenvererver 
Donnerhall. Daarna komt de bekende ster prefente prestatiemerrie Charites. Charites is de moeder van Nadine 

(v:TCN Partout) waarmee Hans Peter Minderhoud succesvol in de Grand Prix rijdt, de goedgekeurde KWPN hengst 
Kroonjuweel (v:Belisar), twee ZZ-zwaar- en vijf Z-dressuurpaarden. De moederlijn vervolgt met de keur preferente 

prestatiemerrie Lies (v:Eros) en de kroon preferente Fresia (v:Wachtmeester). 
 

Onderzoekrapport: 

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

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

De galop is krachtig en goed tot zeer goed van ruimte. 

In beweging heeft Dorado ruim voldoende tot veel souplesse, een goede houding en balans. 
Als dressuurpaard heeft Dorado 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: 

De doorgemaakte klierkoortsaanval in de eerste week van april liet zich goed onderdrukken. Voor het overige 
hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan. 

 
Spermaonderzoek: 

Verwacht bevruchtend vermogen klasse: voldoende. 

 
Fok/aanparingsadvies: 

Dorado kan bewegingskwaliteit en rijdbaarheid toevoegen. Merries dienen bij voorkeur “bloed” te voeren en 
opwaarts gebouwd te zijn. 



 
 

Rapport van de bezichtiging in 2011 van de moeder: Zinni van de Westen 528003 04.03199 keur Stb 
 

Protocol: 
 

Zinni van de Westen is een zeer goed ontwikkelde merrie die goed in het dressuurpaardmodel staat. De merrie 

vertoont ras en heeft een fraaie voorhand. 

Het hoofd is sprekend met een groot oog. 

De nek is lang en de keeluitsnijding fijn. 

De hals is lang en goed bespierd en vertikaal geplaatst. 

De schoft is zeer goed ontwikkeld en goed van lengte. 

De schouder is lang en schuin gelegen. 

De rug en lendenen zijn iets week maar goed bespierd. 

De croupe is hellend maar kort.  

De broekspier heeft voldoende lengte. 

Het voorbeen is voldoende van lengte en is iets hol en licht onderstandig. 

Het achterbeen is een fractie steil. 

De koten zijn lang maar iets week. 

De hoeven zijn breed en de verzenen laag. 

Het fundament is hard en passend van zwaarte. 

De stap is ruim en actief. 

De draf en galop zijn goed van ruimte met een zeer goed achterbeen gebruik. 

Het voorbeen wordt goed weg gezet met ruim voldoende knieheffing. 

In de basisgangen heeft de merrie souplesse en een goede houding. 

Ten tijde van de inspectie was de merrie hoogdrachtig. 

Stokmaat: 1.70 m / kleur: bruin 

 

Zinni van de Westen heeft in 2007 bij de IBOP proef de volgende resultaten behaald: 

Stap 7,5 (x2) Draf 8 (x2) Galop 8 (x2) Souplesse 7,5 Houding & balans 8 Rijdbaarheid/bewerkbaarheid 7,5 

Aanleg als dressuurpaard 7,5 Totaal 77,5 

 


