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Exterieur: 
King van het Haarbosch is een goed ontwikkelde, aansprekende hengst die goed in het 
rechthoeksmodel staat met een iets neerwaartse romprichting. Het hoofd is aansprekend. De nek is 
goed van lengte met een lichte hoofd hals verbinding. De hals is iets verticaal gesteld, goed van 
lengte en zou meer bespiering moeten hebben in de bovenlijn. De schouder is goed van lengte en 
ligging. De schoft is goed ontwikkeld en goed van lengte. De rug is licht gezonken, goed van lengte 
en zou meer bespiering kunnen hebben. De lendenen zijn goed aangesloten en goed bespierd. De 
croupe is goed van ligging, goed van lengte en goed van bespiering. De broekspier is goed van 
lengte. Het voorbeen is van terzijde gezien iets ingesnoerd en van voren gezien correct gesteld. Het 
achterbeen is een fractie lang en correct gesteld. De koten zijn goed van lengte en correct gesteld. 
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld, goed van 
vorm en goed van kwaliteit. De verzenen zijn licht ongelijk in hoogte. 
 
Afstamming: 
Spielberg heeft meerdere Grand Prix dressuurpaarden voortgebracht. Daarvan loopt Suppenkasper 
(stamboeknaam Danny Boy) uit de keur prestatiemerrie Upanoeska (v.Krack C) zich met de 
Amerikaan Steffen Peters de laatste maanden bijzonder in de kijker door het scoren van ruim 80% 
in de Grand Prix Kür in Del Mar (USA). Spielberg bracht in combinatie met de elite merrie Gina (v. 
FLorencio), King van het Haarbosch en heeft daarmee zijn eerste goedgekeurde zoon. Uit 
grootmoeder Ra-shell elite preferent prestatie zijn het Grand Prix paard Caprice (v.Johnson) met als 
amazone Noel Williams (USA) en zijn aangewezen broer Edison, die ZZ Zwaar geklasseerd is, 
voortgekomen. De keur preferente overgrootmoeder Ester mag onder meer de ZZ Licht gestarte 
Swindon (v.Wellington ) tot haar kinderschare rekenen. Ook de springpaarden Equador (v.Zacharov 
) – internationaal  1.45 springen en Fira (v.Zambesi ) - Int 1.35 zijn ontsproten uit deze moederlijn. 
 
Onderzoekrapport: 
King van het Haarbosch is een eerlijke, betrouwbare en sympathieke hengst met een goede tot 
zeer 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 en goed van ruimte en souplesse. 
De galop is bergop met een goede ruimte. King van het Haarbosch beweegt met veel houding, 
een goede balans en een goede souplesse. Als dressuurpaard heeft King van het Haarbosch veel 
aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel. 
 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
Geen bijzonderheden vastgesteld. 
 
Spermaonderzoek:  
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: voldoende. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
King van het Haarbosch kan de basisgangen verbeteren en rijdbaarheid en instelling aan de 
dressuurpaardenfokkerij toevoegen. 
 
 



Moederrapportage: 
Gina is een ruim voldoende ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend. 
De nek is voldoende van lengte met een correcte hoofd-halsverbinding. 
De hals is ruim voldoende van vorm, ruim voldoende van lengte en arm van bespiering. 
De schoft is voldoende ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. 
De schouder is ruim voldoende van lengte en steil van ligging. 
De rug is goed van lengte en goed van bespiering. 
De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is goed van ligging, ruim voldoende van lengte en goed van bespiering.  
De broekspier is goed van lengte. 
Het voorbeen is correct gesteld. 
Het achterbeen is correct gesteld. 
De koten zijn ruim voldoende  van lengte en correct gesteld. 
De hoeven zijn voldoende ontwikkeld en goed van kwaliteit met goed ontwikkelde verzenen. 
Het fundament is goed ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit. 
De stap is goed van ruimte en goed van souplesse. 
De draf is ruim voldoende van ruimte met een ruim voldoende houding en een ruim voldoende  
ondertredend achterbeen. Het voorbeen heeft ruim voldoende techniek. 
De galop is ruim voldoende krachtig, voldoende van ruimte, ruim voldoende gedragen en met een 
ruim voldoende houding. 
 
Gina heeft in 2017 bij de IBOP proef de volgende resultaten behaald: 
Stap 8 Draf 7,5 Galop 8,5 Souplesse 7,5 Houding en Balans 7,5 Rijdbaarheid en Bewerkbaarheid 
8  Aanleg als dressuurpaard 7,5 Totaal 78,5 punten 
 
Stokmaat: 1.68m / Kleur: bruin 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (voorjaar 2019). Sommige
gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen.
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