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70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2011 
 
CATALOGUSNUMMER ONDERZOEK: 15, HENGST CAT.NO.HK’11: 109 
Sp, 10 mei 2008, 1.67 m, vos 
Verwachtingswaarde springen: 160 (29%) 
V. Dollar de la Pierre ,V. Quidam de Revel  
M. Harmonie Sp, elite, pref, prest, sport-(spr) 
 V. Calvados keur M. Electra Stb, Rp, pref, prest, sport-(spr) 
 Mv. Voltaire pref -- Le Mexico keur  
Fokker: M. Liefhebber, Hoornaar 
Ger.: M. Liefhebber, Dorpsweg 64, 4223 ND Hoornaar 
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draf 
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houding & 
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techniek 

x 2 
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spring-

paard 

totaal 

6 4,5 7 8,5 7,5 8 9 8 8,5 82,5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
Exterieur: 
Goed ontwikkelde hengst die ruim voldoende in het springpaardenmodel is gebouwd. Het hoofd is voldoende 
sprekend. De nek is kort. De hals is ruim voldoende van lengte met een onderhals. De schouder is steil en 
voldoende van lengte. De schoft is goed van ontwikkeling en goed van lengte. De rug is goed van lengte en 
bespiering. De lendenen zijn ruim voldoende aangesloten en ruim voldoende bespierd. De croupe is kort en 
hellend. De broekspier is voldoende van lengte. Het voorbeen is goed van lengte en correct gesteld. Het 
achterbeen is lang. Het fundament is goed van ontwikkeling en kwaliteit. De voeten zijn goed van vorm en 
ontwikkeling. 
 
Afstamming: 
Dollar de la Pierre, in de sport ook bekend onder de naam Tlaloc la Silla (Quidam de Revel x Foudre de Guerre) 
behaalde onder Reynald Angot teamgoud tijdens de WK in Jerez de la Frontera. Moeder Harmonie was jarenlang 
lijst aanvoerster van de merries met de hoogste fokwaarden. Zelf is de elite, preferente, prestatie en sport (spr)-
dochter van Calvados internationaal uitgebracht door Leon Thijssen. Zij bracht inmiddels drie ZZ springpaarden en 
één internationaal springpaard alsmede zes elitemerries. Grootmoeder Electra (v:Voltaire) was zelf ZZ springen en 
voert de predikaten preferent, prestatie en sport (spr). Zij bracht één internationaal springpaard, drie ZZ 
springpaarden en een Z springpaard. Overgrootmoeder Uranda (v: Le Mexico) is ster sport (spr). De moederlijn 
wordt daarna opgebouwd uit dochters van Hilman en Zanzibar. 
 
Onderzoekrapport: 
Dutch Design 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 voldoende van ruimte. 
De draf is kort en weinig taktmatig. 
De galop is krachtig en goed van ruimte en heeft een zeer goede balans. 
De hengst heeft ruim voldoende houding.  
Dutch Design springt met ruim voldoende tot goede reflexen, een goede techniek en maakt de sprong achter 
goed af. Dutch Design lijkt voldoende voorzichtig en toont zeer veel vermogen. 
Als springpaard heeft Dutch Design veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een ruim voldoende gevoel. 
 
Stalgedrag: 

Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
Vanwege interne klachten is de hengst van 20-22 april voor onderzoek naar Dierenkliniek Emmeloord geweest. De 
klachten werden veroorzaakt door irritatie van het maagslijmvlies. Ook zijn gespannen manier van lopen kan 
hieruit verklaard worden. Naast dieetmaatregelen, werd gastrogard toegepast. 
 
Spermaonderzoek: 

Verwacht bevruchtend vermogen klasse: matig. 
 
 



 
Fok/aanparingsadvies: 

Dutch Design kan de galoppade verbeteren en vermogen toevoegen aan de springpaardenfokkerij. 
 
Rapport van de bezichtiging in 2011 van de moeder: Harmonie 89.8077 elite pref prest sport(spr) 
Stb 

 
Protocol: 
 
Harmonie is een voldoende ontwikkelde merrie die goed in het rechthoekmodel is gebouwd. De merrie heeft 

zich goed bewaard en vertoont veel ras. 

Het hoofd is sprekend met een groot oog. 

De nek is lang en de keeluitsnijding is licht. 

De hals is goed van vorm, lengte en bespiering. 

De schoft is hoog en heeft voldoende lengte. 

De schouder is goed van ligging en lengte. 

De rug is iets week. 

De lendenen zijn sterk en breed. 

De croupe is hellend en iets kort. De broekspier is lang. 

Het voorbeen is correct gesteld. 

Het achterbeen is correct gesteld. 

De koten zijn lang en correct. 

De hoeven zijn breed, de verzenen iets laag. 

Het fundament is hard en goed van omvang. 

De stap is actief en goed van ruimte. 

De draf is goed van ruimte, met een goed gebruik van het achterbeen en een goede houding. 

De galop is voldoende van ruimte. Het achterbeen wordt goed gebruikt met een goede buiging in de 

gewrichten. 

Stokmaat: 1.63 m / kleur: vos 

 

Harmonie heeft in 1994 na de vijfweekse merrietest de volgende resultaten behaald: 

Stap 73 Draf 70 Galop 75 Vrij springen 90 Springen onder de man 85 Rijproef 70 Trainingsrapport 90 Karakter 

90 Stalgedrag 100 

In de springsport is Harmonie internationaal geklasseerd. 

 


