
Don Sandrino 056015Z55600308 Stb 
 

50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2012 
 

Cat.nr. onderzoek: 50, cat.nr. KPD’12: 580, 21 Februari 2008, 1.67 m, vos 
Springindex: 132 (47 %) 

Fokker: Th.J.M. van Delft, Oud Turnhout Blg 
Ger.: Th.J.M. van Delft, Steenweg Op Ravels 285, 2360 Oud Turnhout Blg 
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Exterieur: 

Goed ontwikkelde hengst die goed in het springpaardenmodel is gebouwd met een iets neerwaartse 
romprichting. Het hoofd is sprekend. De nek is goed van lengte. De hals is goed van lengte, wat horizontaal 

aangezet en goed van bespiering. De schouder is ruim voldoende van lengte en goed van ligging. De schoft is 
voldoende ontwikkeld en voldoende van lengte. De rug is goed van lengte en bespiering. De lendenen zijn goed 

bespierd en goed aangesloten. De croupe is ruim voldoende van lengte, ligging en bespiering. De broekspier 

zou langer moeten doorlopen. Het voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen is steil gesteld. Het fundament is 
ruim voldoende ontwikkeld en voldoende van kwaliteit. De voeten zijn ruim voldoende ontwikkeld. 

 
Afstamming: 

Sandro Boy (v.Sandro), de succesvolle Grand Prix hengst van Marcus Ehning is de vader van Don Sandrino. De 

moeder is de keur sport (spr) merrie Meilientje V, een dochter van de preferente springvererver Concorde. 
Grootmoeder Iddle Dancer is een keur preferente merrie van de keurhengst Wolfgang. Naast het Z-paard 

Meilientje V bracht Iddle Dancer in combinatie met Burggraaf ook het internationale springpaard Nirvana V. 
Daarna komt de prestatiemerrie Nicolientje, een dochter van de Engels volbloed Ghill Manor xx. De moederlijn 

vervolgt met dochters van Rigoletto en Woudprins. 

 
Onderzoekrapport: 

Don Sandrino is een sensibele hengst met een ruim voldoende instelling. 
De hengst heeft ruim voldoende bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende bewerken en heeft een 

goede mond. 
De stap is ruim voldoende van ruimte. 

De draf is ruim voldoende van ruimte. 

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

Don Sandrino springt met goede reflexen en een goede techniek. De hengst maakt de sprong achter goed af 
maar laat zich in de landing moeilijk in de hand stellen. Op de sprong toont de hengst veel lichaamsgebruik. 

Don Sandrino lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. 

Als springpaard heeft Don Sandrino veel aanleg en geeft zijn ruiter een ruim voldoende gevoel. 
 

Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. Don Sandrino is een kribbebijter. 

 
Veterinair rapport: 

Geen bemerkingen. 

 
Spermaonderzoek: 

Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 
 

Fok/aanparingsadvies: 

De hengst kan techniek en vermogen toevoegen in de springpaardenfokkerij, hij lijkt het beste te passen op 
merries die niet neerwaarts zijn gebouwd met een ongecompliceerd karakter. 



CAT.NO.: 50 - DON SANDRINO 056015Z55600308 

 
  SACRAMENTO SONG XX 

 SANDRO HOLST 

  DUERTE HOLST 
SANDRO BOY 33 08873 93 OLDS 

  GRANNUS HANN 
 WIADORA OLDS 

  WALIDE OLDS 
 

  VOLTAIRE PREF 

 CONCORDE PREF 
  FLYER PREST 

MEILIENTJE V 94.7954 KEUR SPORT(SPR) STB 
  WOLFGANG KEUR 

 IDDLE DANCER KEUR PREF 

  NICOLIENTJE PREST 
 

 
 

 
Rapport van de bezichtiging in 2012 van de moeder: Meilientje V 94.7954 keur sport(spr) Stb 

 

Protocol: 
 

Meilientje V is een goed ontwikkelde merrie die voldoende in het springpaardenmodel staat maar iets op de 
voorhand is gebouwd. 

Haar hoofd is goed gevormd en sprekend. 

De nek is goed van lengte, de hoofd-halsverbinding is ruim voldoende licht. 
De hals is ruim voldoende van lengte, goed gevormd en bespierd. 

De schoft is goed ontwikkeld en loopt voldoende lang door. 
De schouder is voldoende van lengte en iets steil gelegen. 

De rug is goed van lengte en goed bespierd. 

De lendenen zijn bol, maar goed aangesloten. 
De croupe is iets hellend en goed van lengte. 

Het voorbeen is zowel van terzijde als van voren gezien correct gesteld. 
Het achterbeen is correct gesteld. 

De koten zijn iets week. 
De hoeven zijn voldoende breed, de verzenen zijn iets ongelijk van hoogte. 

Het fundament is hard en droog. 

De stap is zuiver en voldoende van ruimte en kracht. 
De draf is actief en voldoende van ruimte. 

De galop is actief, ruim voldoende van ruimte en heeft een goede balans. 
Stokmaat: 1.66 m / kleur: bruin 

 

In de springsport is Meilientje V geklasseerd als 1.35 m springen. 
 


