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50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten
Cat.nr. onderzoek: 25, cat.nr. H
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7: 301

V. AMPÈRE V. ROUSSEAU KEUR
M. VIDORA E.H. DP STB ELITE, SPORT-(DRES), PROK
V. JAZZ PREF M. NIVALDORA RP REG. A SPORT-(DRES)
MV. MAY SHERIF -- DORUTO PREF
FOKKER: DE ENGELSE HOEVE V.O.F., BELGENHOEK 18, 5985 NJ GRASHOEK
GER.: V. PETIT & L. GALLARDO, ANETO 25, 08459 ST. ANTONI DE VILAMAJOR
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Afstamming:
Joyride is de vierde zoon van de naar Amerika geëxporteerde keuringskampioenshengst Ampère
(v.Rousseau) die bij het KWPN wordt goedgekeurd. De moeder van Joyride is de elite sport-drmerrie Vidora E.H., die op Z2-niveau werd uitgebracht en de grootmoeder is van een ZNivaldora is geklasseerd in het Z2-dressuur en is een dochter van May Sherif, die we kennen als
vader van het olympiadepaard Matador van Kyra Kyrklund die weer de moedersvader is van de
KWPN-goedgekeurde hengst Wynton (v.Jazz). Overgrootmoeder Rolanda (v.Doruto) is de moeder
van het Lichte Tour-paard Felix (v.Zevenster), het Grand Prix-dressuurpaard Privaldi (v.Gribaldi)
van Kay Maxted en Z-dressuurpaarden van Zevenster, Ulft, Ferro en Balzflug. Daarnaast is ze de
(over)grootmoeder van een groot aantal Z/ZZ-dressuurpaarden.
Onderzoekrapport:
Joyride is een eerlijke en betrouwbare hengst met veel werklust en een goede instelling. De
hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is zuiver, actief en
goed tot zeer goed van ruimte. De draf is lichtvoetig en goed van ruimte. De galop is krachtig,
bergop met een goede ruimte en goede voorbeen techniek. Joyride beweegt met een goede
houding, veel balans en veel tot zeer veel souplesse. Als dressuurpaard heeft Joyride veel tot zeer
veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Joyride kan het model, beentechniek, souplesse en gedragenheid én instelling verbeteren in de
dressuurpaardenfokkerij.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 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.

