
 
Dynamo 528003000803180 
 

70 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – voorjaar 2011 
 

CATALOGUSNUMMER ONDERZOEK: 8, HENGST CAT.NO.HK’11: 3 
Sp, 27 april 2008, 1.65 m, bruin 

Stamboomindex 3 generaties springen: 145 (26%) 
V. Andiamo, V. Animo keur  

M. Fonelle "R" Rp 

 V. Winningmood van de Arenberg M. Donella II 
 Mv. Zeus keur -- Ramino  

Fokker: W H. Leisink, Panningen 
Ger.: G.J. van Olst, Terheydens Spoor 9, 4911 BW Den Hout 

J.J. Schalekamp, Noordendijk 811, 3329 KG Dordrecht 

 
 

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 7 8 8 8 8,5 8,5 7 8,5 81,5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
 

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

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

en bespiering. De lendenen zijn goed van bespiering en ruim voldoende aangesloten. De croupe is goed van 

vorm, lengte en bespiering. De broekspier is goed van lengte. Het voorbeen is ruim voldoende van lengte en 
correct gesteld. Het achterbeen is licht sabelbenig. Het fundament is goed ontwikkeld en voldoende van 

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

Afstamming: 

Dynamo is een zoon van Andiamo. Andiamo viel zelf op door zijn imponerende springvermogen. Ook in de 
fokkerij lijkt de zoon van Animo die kwaliteiten door te geven. Opvallend veel kinderen van Andiamo springen 

internationaal. De moeder van Dynamo is Fonelle ‘R’, een dochter van Winningmood van de Arenberg (Darco x 
Cassini I). Luciana Diniz springt succesvol in de internationale springsport met Winningmood van de Arenberg. 

Via de grootmoeder Donella II wordt het waardevolle bloed van Zeus (v.Arlequin x) ingebracht. De moederlijn 

wordt verder vervolgd door dochters van Ramino (Ramiro x Dominik ) en Furioso II. 
 

Onderzoekrapport: 
Dynamo is een eerlijke, snel afgeleide hengst die veel aandacht van de ruiter vraagt. 

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

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

De galop is krachtig en goed van ruimte. 
De hengst heeft een goede houding en balans.  

Dynamo springt met goede reflexen, veel lichaamsgebruik, een goede voorbeentechniek en een enigszins lang 
achterbeen. 

Dynamo lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. 

Als springpaard heeft Dynamo 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: 

Geen bemerkingen. 

 
Spermaonderzoek: 

Verwacht bevruchtend vermogen klasse: matig. 
 

 



 
Fok/aanparingsadvies: 

Dynamo kan de galoppade verbeteren en springtechniek en springvermogen toevoegen aan de paardenfokkerij. 
 

Rapport van de bezichtiging in 2011 van de moeder: Fonelle “R” W-245918-VB BWP 

 
Protocol: 

 
Fonelle “R” is een voldoende ontwikkelde, iets neerwaarts gebouwde merrie, die voldoende in het 

rechthoeksmodel staat. 

Het hoofd is sprekend. 
De nek heeft voldoende lengte. 

De hals is voldoende lang en horizontaal aangezet. 
De schoft is goed ontwikkeld. 

De schouder is lang en iets steil gelegen. 
De rug is iets week. 

De lendenen zijn breed en goed bespierd. 

De croupe is hellend en voldoende lang. 
Het voorbeen is correct gesteld. 

Het achterbeen is correct gesteld. 
De kootstand is correct. 

De hoeven zijn correct van vorm, iets breed. 

Het beenwerk is droog. 
De stap is voldoende ruim en zuiver. 

De draf is voldoende ruim en heeft voldoende souplesse. 
In galop toont de merrie een matige schoudervrijheid en een goed gebruik van het achterbeen. 

Stokmaat: 1.63 m / kleur: schimmel 
 


