
Enzo Ferrari 528003200907927 Stb 
 

50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2012 
 

Cat.nr. onderzoek: 36, cat.nr. HK’12: 489, 08 Mei 2009, 1.82 m, zwart 
Verwachtingswaarde dressuur: 150 (33 %) 

Fokker: M. Hesselink, Haaksbergen en W.T. van der Linde, De Cocksdorp 
Ger.: E. Schep, Waalseweg 87-A, 3999 NR Tull en 't Waal 

Hengststation Wilbers-Stücker, Brückerhöfe 3, 47652 Weeze B.R.D. 
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8,5 8 8,5 8 8 8 8 82 

 
 

Exterieur: 
Enzo Ferrari is een royaal ontwikkelde, hoogbenige hengst die ruim voldoende in het dressuurpaardenmodel is 

gebouwd. Het hoofd is sprekend. De nek is voldoende van lengte. De hals is goed van lengte en vorm en komt 
iets diep uit de borst. De schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is goed ontwikkeld en goed van 

lengte. De rug is voldoende van lengte en goed van bespiering. De lendenen zijn goed van bespiering en goed 

aangesloten. De croupe is hellend, ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. Het voorbeen is goed 
van lengte met lange koten die iets steil zijn gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. Het fundament is goed 

ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn voldoende ontwikkeld met iets lage verzenen. 
 

Afstamming: 

Painted Black die deelnam aan de Olympische Spelen in Londen met de Spaanse Morgan Barbançon is vader 
van deze Enzo Ferrari. De moeder is Veniz, een PROK-dochter van Krack C uit de sport-(dr) merrie Regaliz 

(v.Jazz). Regalizz is zelf Z2 geklasseerd. Overgrootmoeder Nyorieta is ZZL in de sport en voert het PROK en het 
sport (dr)predikaat. Nyorieta is een dochter van Investment (v.Randel Z), zij bracht in combinatie met Negro 

het ZZL paard Utopia. Daarna komt de keur preferente prestatiemerrie Corieta (v.Nabuur). De moederlijn 

vervolgt dan met de preferente prestatiemerrie Vorieta, een dochter van de Engels volbloed Pastrocio xx 
gevolgd door een keurmerrie van Grandioos en een model preferente dochter van Camper.  

 
Onderzoekrapport: 

Enzo Ferrari is een eerlijke, betrouwbare en zeer werkwillige hengst met een goede instelling.  
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken.  

De stap is zuiver, actief en goed van ruimte. 

De draf is lichtvoetig, gedragen en goed van ruimte. 
De galop is krachtig, gedragen en goed van ruimte.  

Enzo Ferrari beweegt met veel souplesse, een goede zelfhouding en een ruim voldoende tot goede balans. 
Als dressuurpaard heeft Enzo Ferrari veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel.  

 

Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 

 
Veterinair rapport: 

Twee doppen onderkaak verwijderd, nadat het paard veel verzet getoond heeft tijdens de trainingsarbeid in week 
42. Na gebitsbehandeling zijn de klachten afgenomen. 

 

Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: voldoende. 

 
Fok/aanparingsadvies: 

De hengst kan instelling en correctheid in de bewegingen toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij. Hij lijkt 

het beste te passen bij lang gelijnde merries. 



CAT.NO.: 36 - ENZO FERRARI 528003200907927 

 
  KOSTOLANY TRAK 

 GRIBALDI PREF 

  GONDOLA II TRAK 
PAINTED BLACK 97.03918 STB 

  FERRO PREF 
 LITCHY ELITE PREF PREST SPORT(DRES) 

  VRONA KEUR PREF PREST SPORT(DRES) 
 

  FLEMMINGH PREF 

 KRACK C 
  GICARA II KEUR PREF PREST 

VENIZ 02.05658 PROK STB 
  JAZZ PREF 

 REGALIZ SPORT(DRES) 

  NYORIETA PROK SPORT(DRES) 
 

 
 

 
Rapport van de bezichtiging in 2012 van de moeder: Veniz 02.05658 prok Stb 

 

Protocol: 
 

Veniz is een zeer royaal ontwikkelde merrie, welke in het vierkantmodel is gebouwd. 
De merrie vertoont voldoende ras. 

Het hoofd is sprekend met een groot oog. 

De nek heeft voldoende lengte en de keeluitsnijding is voldoende licht. 
De hals heeft voldoende lengte en is vertikaal aangezet. 

De schoft is zeer hoog en heeft voldoende lengte. 
De schouder is lang, doch iets steil gelegen. 

De rug en lendenen zijn week. 

De croupe is hellend en kort. De broekspier heeft net voldoende lengte. 
Het voorbeen is onderstandig en iets hol.  

Het achterbeen is steil en week gekoot. 
De hoeven zijn gelijk en voldoende breed. De verzenen zijn laag. 

De kwaliteit van het fundament is hard. 
De stap heeft voldoende ruimte en is actief en zuiver. 

De draf en galop zijn voldoende ruim met een voldoende krachtig achterbeen. 

In zowel draf en galop mist de merrie schoudervrijheid. 
De merrie heeft voldoende houding maar mist souplesse. 

Stokmaat: 1.79 m / kleur: vos 
 

In de dressuursport is Veniz geklasseerd als L+18. 

 


