
 
Durrant 528003000812757 
 

70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2011 
CATALOGUSNUMMER ONDERZOEK: 20, HENGST CAT.NO.HK’11: 302 
Sp, 25 april 2008, 1.64 m, bruin 

Stamboomindex 3 generaties springen: 144 (23%) 

V. Warrant, V. Numero Uno pref  
M. Tanagra Stb, Sp 

 V. Voltaire pref M. Cabriola Z Stb, Rp, prok 
 Mv. Calvin Z -- Zeus keur  

Fokker: P. Keunen, Venlo 

Ger.: E. Schep, Waalseweg 87-A, 3999 NR Tull en ‘t Waal 
C.A.M. van den Oetelaar BV, Dungensesteeg 9, 5482 ZT Schijndel 

Maatschap Team Nijhof, Kulsdom 9, 7274 EG Geesteren 
Haras Cooper, Rua Emilio Ribas 1365, 13025-142 Campinas, Sao Paulo, Brazilië 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding & 

balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  

x 2 

rijdbaar-

heid en 

instelling 

aanleg als 

spring-

paard 

totaal 

7,5 7,5 8 8,5 8 8,5 8,5 8 8,5 83,5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

Exterieur: 
Ruim voldoende ontwikkelde hengst die goed in het springpaardenmodel staat. Het hoofd is sprekend. De nek 

is ruim voldoende van lengte. De hals is goed van lengte, vorm en bespiering. De schouder is goed van lengte 

en ligging. De schoft is voldoende van lengte en ontwikkeling. De rug is ruim voldoende van lengte, goed van 
bespiering en licht gezonken. De lendenen zijn ruim voldoende bespierd en ruim voldoende aangesloten. De 

croupe is ruim voldoende van lengte, ligging en bespiering. De broekspier loopt lang door. Het voorbeen is ruim 
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: 

Durrant is een zoon uit de eerste jaargang van de Numero Uno-zoon Warrant. Durrant werd als kampioen 
gehuldigd tijdens de hengstenkeuring in Den Bosch. De moeder is Tanagra, een dochter van Voltaire die 

opgenomen is in het stamboek maar niet in aanmerking kwam voor het sterpredikaat omdat ze wegens het 

hebben van een veulen niet kon vrijspringen. In combinatie met Vittorio bracht Tanagra Coco-Vittorio, die het 
sterpredikaat voert met 85 pt voor exterieur en 85 pt voor springen. Coco-Vittorio is eveneens succesvol in de 

Hendrix-competitie. Grootmoeder Cabriola Z is PROK en verkocht voor de springsport naar de USA. De moederlijn 
vervolgt met Fontine, een sterdochter van Zeus en daarna Aletta (v:Marinier), Ulivia (v:Onyx) en de keurmerrie 

Livia een dochter van de Engels volbloed Exilio xx. 
 

Onderzoekrapport: 

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

De stap is goed van ruimte. 
De draf is goed van ruimte en ruim voldoende gedragen. 

De galop is krachtig en goed van ruimte. 

De hengst heeft een goede houding en balans. Durrant springt met goede reflexen, een goede tot zeer goede 
techniek en een zeer goed lichaamsgebruik. Durrant lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. Als 

springpaard heeft Durrant veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een zeer goed 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: 

Durrant kan de galoppade verbeteren en refexen en atletisch vermogen toevoegen. Merries moeten beschikken 
over een langgelijnd model. 

 
Rapport van de bezichtiging in 2011 van de moeder: Tanagra 00.10144 Stb 

 

Protocol: 
 

De merrie Tanagra is gestorven. 

Stamboekkeuring 2008 / bovenbalk: 

Exterieur : 75 

Stap : 75 

Draf : 70 
Galop : 80 

 

Stokmaat: 1.62 m / kleur: vos 

 
 
De merrie kwam niet in aanmerking voor het ster predikaat omdat zij bij stamboekopname niet kon vrij 

springen omdat er een veulen aan de voet liep. 
 


