
Starpower DE431311338108 Stb 
 

50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2012 
 

Cat.nr. onderzoek: 51, cat.nr. KPD’12: 582, 30 April 2008, 1.70 m, donkerbruin 
Fokker: M. Schaefer, Vechelde BRD 

Ger.: Maatschap Team Nijhof, Kulsdom 9, 7274 EG Geesteren Gld 
C.A.M. van den Oetelaar BV, Dungensesteeg 9, 5482 ZT Schijndel 

B. Blaauwgeers, Jannes Brouwerstraat 29, 7615 NW Harbrinkhoek 
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7 7,5 8,5 8,5 9 8,5 8,5 9 9 87 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 
 

Exterieur: 
Royaal ontwikkelde hengst die ruim voldoende in het springpaardenmodel is gebouwd en die meer uitstraling 

zou moeten hebben. Het hoofd is voldoende sprekend. De nek is kort met een zware hoofd/hals aanzet. De hals 
is ruim voldoende van lengte en vorm en goed van bespiering. De schouder is goed van lengte en ligging. De 

schoft is voldoende ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. De rug is goed van lengte en bespiering. De 

lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. De croupe is goed van lengte en ligging. Het voorbeen is een 
fractie hol. Het achterbeen is iets lang. Het fundament heeft veel bot en is ruim voldoende van kwaliteit. De 

voeten zijn ruim voldoende ontwikkeld met goed ontwikkelde verzenen. 
 

Afstamming: 

Starpower is een zoon van de invloedrijke springvererver Stakkato. Onder Eva Maria Bitter was Stakkato zelf 
jarenlang succesvol in de Grand Prix. De moeder van Starpower is Enjoy, een dochter van Escudo I (v.Espri). Zij 

is een volle zus van El Paso die met Marcus Beerbaum succesvol was in de internationale springsport. 
Grootmoeder Wyoming is een dochter van de Hannoveraanse hengst Werther. Het Olympische dressuurpaard 

Sunrise (v.Singular Joter) van Imke Schellekens-Bartels is gefokt uit een volle zuster van grootmoeder 

Wyoming. De moederlijn vervolgt met Garde, een dochter van Graphit en daarna volgt Gandria, een dochter 
van springvererver Gotthard. 

 
Onderzoekrapport: 

Starpower is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goede instelling. 
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich zeer goed bewerken en heeft een goede mond. 

De stap is ruim voldoende van ruimte. De draf is ruim voldoende tot goed van ruimte. 

De galop is krachtig en goed van ruimte.  
In beweging heeft de hengst een goede houding en balans maar zou iets meer souplesse moeten tonen. 

Starpower springt met zeer goede reflexen en een zeer goede techniek en veel lichaamsgebruik. De hengst 
maakt de sprong achter ruim voldoende af. 

Starpower lijkt voorzichtig en toont veel tot zeer veel vermogen. 

Als springpaard heeft Starpower zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een zeer goed gevoel. 
 

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

 
Veterinair rapport: 

Bij aanlevering rechtsvoor kreupel ten gevolge van kneuzingen aan het onderbeen. Tijdens de nalevering niet 

kreupel. Tijdens het onderzoek hebben zich geen problemen voorgedaan. 
 

Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 

 

Fok/aanparingsadvies: 
De hengst kan de springkwaliteit en rijdbaarheid verbeteren, hij lijkt het beste te passen op merries die bloed 

voeren. 



CAT.NO.: 51 - STARPOWER DE431311338108 

 
  SERVUS HANN 

 SPARTAN HANN 

  GOTTILDE HANN 
STAKKATO DE331319684593 HANN 

  PYGMALION ZFDP 
 PIA HANN 

  GOLDFEDER HANN 
 

  ESPRI HANN 

 ESCUDO I HANN 
  ATHENE HANN 

ENJOY DE431317305100 HANN 
  WERTHER HANN 

 WYOMING HANN 

  GARDE HANN 
 

 
 

 
Rapport van de bezichtiging in 2012 van de moeder: Enjoy DE431317305100 Hann 

 

Protocol: 
 

Enjoy is een goed ontwikkelde merrie die goed in het springpaardenmodel staat met veel uitstraling. 
Het hoofd is sprekend. 

De nek is goed van lengte. 

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

De schoft is goed ontwikkeld maar zou langer kunnen doorlopen. 
De rug is goed van lengte en gezonken. 

De lendenen zijn voldoende bespierd en voldoende aangesloten. 

De croupe is hellend en voldoende van lengte. 
Het voorbeen is onderstandig en week gekoot. 

Het achterbeen is een fractie recht. 
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 

De voeten zijn goed gevormd. 
De stap is zuiver, actief en goed van ruimte. 

De draf is goed van ruimte met een goed ondertredend achterbeen. Het gebruik van het voorbeen is vlak. 

De galop is ruim voldoende van ruimte, maar zou meer souplesse moeten hebben. 
Merrie was ten tijde van de inspectie 12 jaar. 

Stokmaat: 1.64 m / kleur: schimmel. 
 


