
El Capone 528003200911224 Stb 
 

50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2012 
 
Cat.nr. onderzoek: 40, cat.nr. HK’12: 548, 18 Mei 2009, 1.66 m, zwart 
Verwachtingswaarde dressuur: 142 (32 %) 
Fokker: Paardencentrum De Dalhoeve, Wamel 
Ger.: Paardencentrum De Dalhoeve, Weteringstraat 4, 6659 KM Wamel 
 
 

stap 

x 2 

draf 

x 2 

galop 

x 2 

souplesse houding & 

balans 

rijdbaarheid 

en instelling 

aanleg als 

dressuur-

paard 

totaal 

7,5 8 9 8 7,5 7,5 8 80 

 
 
Exterieur: 
El Capone is een ruim voldoende ontwikkelde hengst die ruim voldoende in het dressuurpaardenmodel is 
gebouwd. Het hoofd is ruim voldoende sprekend. De nek is kort. De hals is goed van lengte en bespiering maar 
komt diep uit de borst. De schouder is goed van lengte en ligging. De schoft is goed van ontwikkeling en 
lengte. De rug is ruim voldoende van lengte en goed van bespiering. De lendenen zijn goed van bespiering en 
goed aangesloten. De croupe is goed van lengte, ligging en bespiering. Het voorbeen is ruim voldoende van 
lengte en frans gesteld. De koten zijn voor en achter een fractie week. Het achterbeen is iets sabelbenig. Het 
fundament is goed ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
De Olivi-zoon UB 40 is de vader van El Capone. UB 40 wordt al een groot aantal jaren in Amerika voor de 
fokkerij ingezet. De moeder van El Capone is de elitemerrie Vamora, een dochter van OO Seven uit de keur 
preferente merrie Camora. Camora bracht van de Engels volbloed Cassis xx een Z2 dressuurpaard en van 
Randel Z een Z1 dressuurpaard. Overgrootmoeder Tamora (keur preferent prestatie v.Amor) is moeder van een 
Lichte Tour-paard van Gribaldi, een ZZL-paard van Saluut, een Z2-paard van Cor de la Bryère, en Z1-paarden 
van Wellington, Rechter en Wisconsin. De moederlijn vervolgt verder met de keur preferente prestatiemerrie 
Olien, een dochter van de Engels volbloed Pericles xx uit de keur preferente prestatiemerrie Karin (v.Apollo). 
 
Onderzoekrapport: 
El Capone is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. 
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende bewerken en is wisselend in de 
aanleuning. 
De stap is zuiver, actief, goed van ruimte maar erg bodemnauw in het vooraanzicht. 
De draf is lichtvoetig, gedragen en goed van ruimte. 
De galop is krachtig, gedragen en goed van ruimte.  
El Capone beweegt met een goede beentechniek, is lichtvoetig en heeft veel souplesse. 
In beweging zou de hengst meer front moeten maken. 
Als dressuurpaard heeft El Capone veel aanleg en geeft zijn ruiter een ruim voldoende tot goed gevoel.  
 
Stalgedrag: 

Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
Rechtsvoor verwonding op de kogel. Na één week kliniekbehandeling van de verwonding is het paard 
teruggekeerd op het trainingscentrum. De trainingsarbeid werd hervat zonder problemen. 
 
Spermaonderzoek: 

Verwacht bevruchtend vermogen klasse: voldoende. 
 
Fok/aanparingsadvies: 

De hengst kan met name de bewegingstechniek in de draf en galop verbeteren, hij lijkt het beste te passen op 
merries met lengte in het front. 
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Rapport van de bezichtiging in 2012 van de moeder: Vamora 02.12031 elite Stb 

 
Protocol: 
 
Vamora is een royaal ontwikkelde merrie, die goed in het rechthoekmodel is gebouwd. 
De merrie vertoont ras. 
Het hoofd is edel met een groot oog. 
De nek heeft voldoende lengte en de keeluitsnijding is licht. 
De hals heeft voldoende lengte, is goed bespierd en vertikaal geplaatst. 
De schoft is hoog en lang. 
De schouder heeft veel lengte en is schuin gelegen. 
De rug is correct en goed bespierd. 
De lendenen zijn correct en goed bespierd. 
De croupe is licht hellend en heeft voldoende lengte. De broekspier heeft ruim voldoende lengte. 
Het voorbeen is correct gesteld. 
Het achterbeen is licht sabelbenig. 
De koten zijn week. 
De hoeven zijn breed en de verzenen iets ondergeschoven. 
Het fundament is fijn en hard. 
De stap is ruim en actief. 
De draf is ruim met een goede schoudervrijheid. 
De galop is ruim met een goede balans. 
De merrie heeft in de basisgangen en zeer sterk achterbeengebruik met veel buiging in de gewrichten en een 
goede souplesse. 
Stokmaat: 1.72 m / kleur: bruin 
 
Vamora heeft in 2005 bij de IBOP proef de volgende resultaten behaald: 
Stap 8 Draf 7,5 Galop 9 Geschiktheid als dressuurpaard 8 (x2) Afdruk springen 7 Techniek springen 6,5 
Springen vermogen 6,5 Geschiktheid als springpaard 6,5 (x2) Totaal 73,5 punten 
 


