
 
Dream Boy 528003000811812 
 

70 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten–voorjaar 2011 
 
CATALOGUSNUMMER ONDERZOEK: 35, HENGST CAT.NO.HK’11: 544 

Dp, 9 juli 2008, 1.69 m, zwart 

Verwachtingswaarde dressuur: 163 (28%) 
V. Vivaldi, V. Krack C  

M. Resia Rp, elite 
 V. Ferro pref M. Iresia Rp, ster, pref 

 Mv. Balzflug -- Blanc Rivage xx  

Fokker: T.J.M. Coomans, Oud-Beijerland 
Ger.: T.J.M. Coomans, Binnenpad 257, 3263 AP Oud Beijerland 

J.T.M. Maree, Harteveldlaan 3, 2675 LE Honselersdijk 
K.A.E. Brinkman, p/a De Wiemselbach, De Mors 69, 7637 PD Oud Ootmarsum 

 
 

stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

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

 
 

Exterieur: 

Goed ontwikkelde hengst die goed in het dressuurpaardenmodel is gebouwd. Het hoofd is sprekend. De nek is 
goed van lengte. De hals is goed van lengte en bespiering. De schouder is steil en goed van lengte. De schoft is 

goed ontwikkeld en goed van lengte. De rug is ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. De lendenen 
zijn ruim voldoende bespierd en ruim voldoende aangesloten. De croupe is licht hellend, goed van lengte en 

bespiering. Het voorbeen is goed van lengte en correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. Het 

fundament is ruim voldoende ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit. De voorvoeten zijn voldoende 
ontwikkeld. De rechtervoorvoet heeft hogere verzenen. 

 
Afstamming: 

Dream Boy is een zoon van Lichte Tour hengst Vivaldi. Moeder Resia is een elitemerrie van de preferente Ferro. 

Grootmoeder Iresia stamt af van de Trakehnerhengst Balzflug en voert de predikaten ster en preferent. 
Overgrootmoeder is Caresia, een keur preferente dochter van de Engels volbloed Blanc Rivage xx. De moederlijn 

vervolgt met Wafresia, een stamboek-dochter van Garant, Jafresia, een ster preferente merrie van de Nicolas xx-
zoon Faunus en de ster preferente Amor-merrie Fresia. Fresia is een volle zus van de KWPN hengst Epigoon. 

 
Onderzoekrapport: 

Dream Boy is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling.  

De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken.   
De stap is ruim voldoende tot goed van ruimte. 

De draf is ruim voldoende van ruimte maar moet nog meer tot dragen komen.  
De galop is krachtig, bergop en goed tot zeer goed van ruimte. 

In beweging heeft Dream Boy ruim voldoende tot veel souplesse, een goede houding en balans. 

Als dressuurpaard heeft Dream Boy 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: 

Soms wordt een onregelmatigheid in het linker achterbeen waargenomen. Onderzoek heeft geen verklarende 

afwijking kunnen aangeven. De training is, met af en toe een gering oponthoud, voortgezet. 
 

Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 

 

Fok/aanparingsadvies: 
Dream Boy kan het model en de galoppade verbeteren. Merries dienen over formaat en lengte in het lichaam te 

beschikken. 
 



 
Rapport van de bezichtiging in 2011 van de moeder: Resia 98.05803 elite Stb 

 
Protocol: 

 
Resia is voldoende ontwikkeld, zij is iets in het vierkantmodel gebouwd. De merrie vertoont ras. 

Het hoofd is sprekend. 

De nek is kort, de keeluitsnijding is voldoende. 

De hals heeft voldoende lengte en komt iets diep uit de borst. 

De schoft is goed ontwikkeld en heeft voldoende lengte. 

De schouder heeft voldoende lengte en is iets steil gelegen. 

De rug is gezonken. 

De lendenen zijn correct en breed. 

De croupe is hellend en heeft voldoende lengte. De broekspier heeft voldoende lengte. 

Het voorbeen is iets hol en is iets toontredend. 

Het achterbeen is correct gesteld. 

De koten zijn correct. 

De hoeven hebben veel kwaliteit en de verzenen zijn hoog. 

Het fundament is hard. 

De stap is actief en voldoende van lengte. 

De draf is zeer actief, goed van ruimte, met een zeer goed voorbeen gebruik en een sterk achterbeen gebruik. 

De galop is goed van ruimte met een goed gebruik van het achterbeen. 

De merrie heeft in de bewegingen een goede houding. 

Stokmaat: 1.64 m / kleur: donkerbruin 

 

Resia heeft in 2002 na de tweeweekse merrietest de volgende resultaten behaald: 

Stap 7 Draf 7,5 Galop 7,5 Geschiktheid als dressuurpaard 7,5 (x2) Afdruk springen 7 Techniek springen 7 
Springen vermogen 6 Aanleg als springpaard 6,5 (x2) Totaal 70 punten 


