
Chacco Boy 528003000709029 Stb 
 

21 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2012 
 

Cat.nr. onderzoek: 52, cat.nr. KPD’12: 583, 18 Mei 2007, 1.69 m, zwartbruin 
Springindex: 140 (51 %) 

Fokker: Q. van Erp, Boekel 
Ger.: Stables Lisman International, Rooysestraat 30-B, 6621 AN Dreumel 
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* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Exterieur: 

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

lengte en komt diep uit de borst. De schouder is goed van lengte en iets steil. De schoft is voldoende van 
ontwikkeling en ruim voldoende van lengte. De rug is ruim voldoende van lengte en ruim voldoende van 

bespiering. De lendenen zijn goed van bespiering en goed aangesloten. De croupe is goed van lengte, licht 

hellend en goed van bespiering. Het voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen is steil gesteld. Het fundament 
is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld. 

 
Afstamming: 

Chacco Boy is een zoon van de onlangs gestorven Chacco Blue (Chambertin x Contender) die zelf succesvol was 

op het allerhoogste niveau en zich steeds meer laat gelden als een opvallende springpaardenvererver. De 
moeder van Chacco Boy is Orlana, een stermerrie van Ircolando. Grootmoeder Natana van het Sonnishof is een 

dochter van Latano (Landgraf I x Capitano) Zij bracht in combinatie met Concorde een Z-springpaard en in 
combinatie met Ircolando een Z-dressuurpaard. Deze van origine Belgische moederlijn vervolgt met Havanna, 

een dochter van de Anglo Arabier Melchior x, Ciska een dochter van Flügel van la Roche en Queen Elisabeth, 

een dochter van Alcanar. 
 

Onderzoekrapport: 
Chacco Boy is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede tot 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 voldoende tot ruim voldoende van ruimte. 

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

Chacco Boy springt met zeer goede reflexen en een goede techniek. De hengst springt met veel 
lichaamsgebruik en maakt de sprong achter zeer goed af. 

Chacco Boy lijkt voorzichtig en toont veel vermogen. 

Als springpaard heeft Chacco Boy veel tot 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: 

Geen bemerkingen. 

 
Spermaonderzoek: 

Verwacht bevruchtend vermogen klasse: voldoende. 
 

Fok/aanparingsadvies: 

De hengst kan naast de reflexen ook de galoppade verbeteren. 



CAT.NO.: 52 - CHACCO BOY 528003000709029 

 
  CAMBRIDGE HOLST 

 CHAMBERTIN HOLST 

  DESIREE VII HSP HOLST 
CHACCO BLUE 27 1025998 MECKLB 

  CONTENDER HOLST 
 CONTARA MECKLB 

  GODAHRA II MECKLB 
 

  CASIMIR 

 IRCOLANDO KEUR 
  ZOLANDA PREF PREST 

ORLANA 96.03095 STER STB 
  LATANO BWP 

 NATANA V/H SONNISHOF BWP 

  HAVANNA BWP 
 

 
 

 
Rapport van de bezichtiging in 2012 van de moeder: Orlana 96.03095 ster Stb 

 

Protocol: 
 

Orlana is goed ontwikkeld en staat goed in het springpaardenmodel. 
Haar hoofd is aansprekend met een mooi oog. 

De nek is goed van lengte, de hoofd-halsverbinding is ruim voldoende licht. 

De hals is lang, goed bespierd en staat er goed op. 
De schoft is goed ontwikkeld en loopt voldoende lang door. 

De schouder is goed van lengte en ligging. 
De rug is iets week, goed van lengte en bespiering. 

De lendenen zijn goed gevormd, hebben een goede lengte en zijn voldoende bespierd. 

De croupe is iets hellend en ruim voldoende van lengte. 
Het voorbeen is van terzijde gezien iets hol. De voorstand is linksvoor iets frans. 

Het achterbeen is recht en week gekoot. 
De hoeven zijn goed gevormd en goed van kwaliteit. 

Het fundament is goed ontwikkeld. 
De stap is zuiver, voldoende ruim en krachtig. 

De draf is goed van ruimte, kracht en actief. 

De galop is lichtvoetig, goed van ruimte en gedragen. 
Stokmaat: 1.68 m / kleur: zwartbruin 

 


