
El Clarimo DE421000042709 Stb 
 

50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2012 
 

Cat.nr. onderzoek: 7, cat.nr. HK’12: 73, 19 April 2009, 1.68 m, schimmel 
Stamboomindex 3 generaties springen: 117 (13 %) 

Fokker: Birgitta Jonasson, Linderöd Zweden 
Ger.: BWG Stables, Reutummerweg 43-A, 7651 KK Tubbergen 

Gevi International BV, Ossenbeltsdijk 5-A, 7241 RT Lochem 

 
 

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 

5 6 8 9 8,5 8 8,5 8 8,5 84,5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
 

Exterieur: 
Goed ontwikkelde hengst die goed in het springpaardenmodel is gebouwd met een jeugdige uitstraling. Het 

hoofd is sprekend. De nek is ruim voldoende van lengte. De hals is goed van vorm, lengte en bespiering. De 
schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is goed ontwikkeld en goed van lengte. De rug is goed van 

lengte en ruim voldoende van bespiering. De lendenen zijn ruim voldoende bespierd en ruim voldoende 

aangesloten. De croupe is goed van lengte, iets recht en ruim voldoende van bespiering. Het voorbeen is 
correct gesteld. Het achterbeen is sabelbenig. Het fundament is ruim voldoende ontwikkeld en goed van 

kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld. 
 

Afstamming: 

De vader van El Clarimo is de hengst Clarimo, die in de sport opvalt onder Janne Friederike Meyer. Clarimo is 
een zoon van de Capitol I-zoon Clearway uit Wisma, die we ook kennen als de moeder van Cassini I en II. De 

moeder van El Clarimo is Ulrika I, een dochter van Limbus (Landgraf I x Fier de Lui). Zij komt op haar beurt uit 
een dochter van de sterke vererver Contender. De moederlijn wordt vervolgd met Werani, een dochter van Lord 

die meerdere goedspringende nakomelingen bracht en daarna dochters van Wahnfried, Fokus II en de Engels 

volbloed Cottage Son xx. 
 

Onderzoekrapport: 
El Clarimo is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. 

De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken en heeft moeite met de aanleuning. 
De stap is weinig tactmatig en weinig krachtig. 

De draf is voldoende van ruimte maar zou krachtiger moeten zijn. 

De galop is krachtig, lichtvoetig en goed van ruimte.  
In beweging heeft de hengst een goede houding en balans. 

El Clarimo springt met goede tot zeer goede reflexen en een goede techniek. De hengst maakt de sprong 
achter zeer goed af en toont veel lichaamsgebruik. 

El Clarimo lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. 

Als springpaard heeft El Clarimo 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: voldoende. 
 

Fok/aanparingsadvies: 

De hengst kan naast reflexen en vermogen ook de galoppade verbeteren, hij lijkt het beste te passen op 
merries met formaat. 



CAT.NO.: 7 - EL CLARIMO DE421000042709 

 
  CAPITOL I HOLST 

 CLEARWAY HOLST 

  WODKA II HSP HOLST 
CLARIMO DE421000278903 HOLST 

  CALETTO II HOLST 
 WISMA HOLST 

  PRISMA HOLST 
 

  LANDGRAF I HOLST 

 LIMBUS HOLST 
  ALICE I HOLST 

ULRIKA I DE421000061204 HOLST 
  CONTENDER HOLST 

 VORR.BUCH DE321210138791 HOLST 

  WERANI HOLST 
 

 
 

 
Rapport van de bezichtiging in 2012 van de moeder: Ulrika I DE421000061204 Holst 

 

Protocol: 
 

Ulrika I is een voldoende ontwikkelde merrie die iets kortbenig aandoet met een goede lengte in het lichaam. 
Het hoofd is sprekend. 

De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 

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

De schoft is goed ontwikkeld en goed van lengte. 
De rug is goed van lengte en licht gezonken. 

De lendenen zijn arm bespierd. 

De croupe is licht hellend en kort. De broekspier loopt lang door. 
Het voorbeen is hol en onderstandig. 

Het achterbeen is sabelbenig met een vrij scherpe pijpinsteek. 
De koten zijn voor en achter week. 

Het beenwerk is ruim voldoende ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De voeten zijn goed van vorm met lage verzenen. 

De stap is zuiver en goed van ruimte. 

De draf is actief, ruim voldoende van ruimte met een goed ondertredend achterbeen. 
De galop is krachtig, goed van ruimte met een goede balans. 

Stokmaat: 1.62 m / kleur: donkerbruin 
 


