
VerrichtingsrapportageExterieur: 
 
Night Shadow is een ruim voldoende ontwikkelde, aansprekende hengst 
die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. Het hoofd is zeer 
aansprekend, met een groot oog. De nek is goed van lengte met een 
lichte hoofd-halsverbinding. De hals is goed van vorm, ruim voldoende 
van lengte en goed van bespiering. De schouder is goed van lengte en 
ligging. De schoft is goed ontwikkeld en loopt ver door in de rug. De rug is 
ruim voldoende van lengte en goed bespierd. De lendenen zijn goed 
aangesloten, goed van lengte en bespiering. De croupe is goed van 
lengte, ligging en bespiering. De broekspier is ruim voldoende van lengte. 
Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld, maar iets 
onderstandig. Het achterbeen is licht sabelbenig. De koten voor en achter 
zijn goed van lengte en goed gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld 
en hard van kwaliteit. De voeten zijn ruim voldoende ontwikkeld, ruim 
voldoende van vorm en goed van kwaliteit. De verzenen zijn passend 
ontwikkeld. 
 
Afstamming: 
Night Shadow is de eerste KWPN-goedgekeurde zoon van Guardian S, de 
Bodyguard Moorland-zoon die momenteel wordt opgeleid voor een 
sportcarrière op het hoogste niveau. De moeder van Night Shadow is de 
elite IBOP-merrie Gatika, een dochter van de keurhengst Florencio. Deze 
predicaatrijke moederlijn vervolgt met de elite preferente prestatiemerrie 
Tikita. Deze dochter van de keurhengst Havidoff is eveneens de moeder 
van de premiehengst Next Level (v.Jarville). Tikita bracht onder andere 
het ZZ-Licht paard Forlante (v. Florencio) en Z-geklasseerde paarden van 
Westenwind en Dream Boy. Daarnaast dient ze als grootmoeder van 
meerdere Z-dressuurpaarden. Overgrootmoeder Nikita (v.Highline) is een 
preferente keurmerrie die zelf op ZZ-Zwaar-niveau is uitgebracht in de 
dressuursport. Nikita is de moeder van het internationaal Intermediair I-
paard Forlan 7 (v. Jazz) en een Z2-dressuurpaard van Wynton. 
 
Onderzoekrapport: 
Night Shadow is een eerlijke en energieke hengst met een goede tot zeer 
goede instelling. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich 
goed tot zeer goed bewerken. De stap is zuiver en ruim voldoende van 
ruimte. De stap zou nog meer lichaamsgebruik kunnen hebben. De draf 
heeft een goede takt, veel beentechniek en tritt. De galop is goed van 
ruimte en heeft veel sprong en afdruk. Night Shadow beweegt met een 
goede souplesse en ruim voldoende tot goede balans. Als dressuurpaard 
heeft Night Shadow veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed tot zeer 
gevoel. 



 

Verrichtingscijfers 
OMSCHRIJVING 
 
 
Stap (2x) 7,50 
Draf (2x) 8,50 
Galop (2x) 8,00 
Souplesse 8,00 
Houding en balans 7,50 
Rijdbaarheid en bewerkbaarheid 8,50 
Aanleg als Dressuurpaard 8,00 
Totaal 80,00 
Plaatsing - 
Jaarverrichting 2021 
Plaats Ermelo 
 

Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
Night Shadow heeft tijdens het onderzoek een lichte virusinfectie gehad. 
Met ontstekingsremmers en enkele dagen rust is de hengst weer hersteld. 
Tevens heeft de hengst gedurende het onderzoek last gehad van een 
hoefzweer. Wegens gevoeligheid na de behandeling is het beslag 
aangepast naar een zooltje. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Night Shadow kan kracht en afdruk verbeteren en bewegingstechniek 
toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij. 
 
Moederrapportage: 
Gatika is een ruim voldoende ontwikkelde dressuur merrie die goed in het 
rechthoeksmodel staat. 
Het hoofd is sprekend. 
De nek is goed van lengte met een voldoende lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is goed van vorm, goed van lengte en voldoende van bespiering. 
De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en ruim voldoende van lengte. 
De schouder is voldoende van lengte en ruim voldoende van ligging. 
De rug is goed van lengte en goed van bespiering. 
De lendenen zijn goed bespierd en goed aangesloten. 
De croupe is hellend van ligging, ruim voldoende van lengte en goed van 
bespiering. 
De broekspier is ruim voldoende van lengte. 
Het voorbeen is van voren gezien goed gesteld en van terzijde gezien een 
fractie hol. 



Het achterbeen is een fractie sabelbenig. 
De koten zijn goed van lengte en goed gesteld. 
De hoeven zijn iets weinig ontwikkeld en goed van kwaliteit met goede 
verzenen. 
Het fundament is wat fijn ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap is ruim voldoende van ruimte en goed van souplesse. 
De draf is goed van ruimte met een goede houding en een goed 
ondertredend/dragend achterbeen. Het voorbeen is goed uit de schouder 
met een goede techniek. 
De galop is goed krachtig, goed van ruimte, goed gedragen met een ruim 
voldoende houding. 
 
Gatika heeft in 2016 bij de IBOP proef de volgende resultaten behaald: 
Stap 8 Draf 8,5 Galop 7,5 Souplesse 8 Houding en Balans 8 Rijdbaarheid 
en Bewerkbaarheid 8,5 Aanleg als dressuurpaard 8 Totaal 80,5 punten. 
 
Stokmaat: 1.65m / Kleur: bruin 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren 
(mei 2021). Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van 
nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 


