JUST WIMPHOF 528003201401345
70 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – voorjaar 2017
Cat.nr. onderzoek: 44, cat.nr. HK’17: 390
12-04-2014, 1.66 M, ZWARTBRUIN
V. DE NIRO V. DONNERHALL
M. RASTEDE DP STB ELITE, SPORT-(DRES), IBOP-(DRES),
V. RICCIONE M. SABRIENA
MV. SANDRO HIT -- CLASSIKER
FOK./GER.: C. RIENKS-KRAMER, PAPPOTSTRAAT 15, 2260 WESTERLO
GER.: J.M. VAN UYTERT, VAN HEEMSTRAWEG 6, 6624 KJ HEEREWAARDEN
EJ RIENKS, PAPPOTSTRAAT 15, 2260 WESTERLO
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Afstamming:
Just Wimphof eindigde op de zesde plaats van de kampioenskeuring tijdens de KWPN Stallion Show.
Zijn moeder Rastede (Riccione x Sandro Hit) viel als jong paard op door een zeer goede score van
84,5 punten te behalen tijdens de IBOP en onder Emmelie Scholtens behaalde ze de finale van de
Pavo Cup en kwam als beste merrie uit de bus. Ze behaalde tevens het sportpredicaat. Een dochter
van Rastede in combinatie met Sezuan wist op de keuring bij KWPN-NA te overtuigen met hoge
cijfers. De moederlijn van Rastede gaat terug op de Donnerhall-dochter Fantastica, die een volle zus
is van de bekende hengsten Don Schufro en Don Primero. Just Wimphof’s overgrootmoeder Fiella
(v.Classiker) is grootmoeder van de Lichte Tour-dressuurpaarden: Aniko (v.Negro) en d’Angelo
(v.Zucchero) en een ZZ-Licht-dressuurpaard van Pik Noir. De vader van Just Wimphof is de
topvererver De Niro, een zoon van de eveneens bewezen vererver Donnerhall. De Niro stond de
laatste vijf jaar vier keer bovenaan de lijst van best verervende dressuurhengsten ter wereld en
eenmaal stond hij tweede.
Onderzoekrapport:
Just Wimphof is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling. De hengst
heeft veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken. De stap is zuiver en goed tot
zeer goed van ruimte met veel lichaamsgebruik. In draf heeft de hengst ruim voldoende afdruk, is
zeer lichtvoetig, heeft een ruim voldoende tot goede ruimte en een actief ondertredend
achterbeen dat goed tot dragen komt. De galop is bergop en goed van ruimte. Just Wimphof
beweegt met veel tot zeer veel souplesse, ruim voldoende tot veel houding en een goede tot zeer
goede balans. Als dressuurpaard heeft Just Wimphof veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed tot
zeer goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Just Wimphof kan bijdragen aan de bloedspreiding, het model, uitstraling, en rijdbaarheid
verbeteren en het vermogen tot sluiten/verzamelen toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2017). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
Informatie over onder meer exterieur en de moederrapportage vindt u in de KWPN Database op
www.kwpn.nl/database.

