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Exterieur:
Ferguson is een aansprekende, goed ontwikkelde hengst die goed in het rechthoeksmodel staat.
Het hoofd is voldoende aansprekend met een groot oog. De nek is ruim voldoende van lengte met
een iets zware hoofd-halsverbinding. De hals is goed van lengte en bespiering en komt diep uit de
borst. De schoft is goed van lengte en voldoende van ontwikkeling. De schouder is goed van
lengte en ligging. De rug is goed van lengte en bespiering. De lendenen zijn goed van bespiering
en ruim voldoende aangesloten. De croupe is goed van ligging, lengte en bespiering. De
broekspier zou langer door moeten lopen. Het voorbeen is van terzijde gezien bokbenig gesteld
en van voren gezien correct. Het achterbeen is wat sabelbenig. De koten zijn goed van lengte en
een fractie week. Het fundament is ruim voldoende ontwikkeld en voldoende van kwaliteit. De
hoeven zijn goed van vorm en kwaliteit met ondergeschoven verzenen.
Afstamming:
Ferguson is een zoon van de in Hannover goedgekeurde Floriscount (Florencio x Donnerhall). Zijn
moeder is Liebelei, een dochter van de in Duitsland zeer invloedrijke Engels volbloed Lauries
Crusador xx. De grootmoeder van Ferguson is Whitney, een dochter van de Weltmeyer-zoon
Wolkentanz. Whitney bracht aangepaard met Riverside (Regazzoni x Donnerhall) het Sdressuurpaard Roberto Cavalli. Overgrootmoeder Danja is een dochter van Dakar (Don Carlos x
Frustra II). Zij bracht in combinatie met Wolkentanz het S*** dressuurpaard Wondrous Fox. De
moederlijn vervolg met dochters van Wendenburg, Durban en Forstmann.
Onderzoekrapport:
Ferguson is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede tot zeer goede instelling. De
hengst heeft veel tot zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed tot zeer goed bewerken.
De stap is zuiver en goed tot zeer goed van ruimte. De draf is expressief, zeer goed van ruimte
met zeer veel souplesse en zelfhouding. De galop is bergop, zeer krachtig met zeer veel
gedragenheid en ruimte. Ferguson beweegt met zeer veel souplesse, veel tot zeer veel
zelfhouding en balans. Als dressuurpaard heeft Ferguson zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een
goed tot zeer goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Veterinair rapport:
De huidontsteking op de zadelplaats is na maatregelen voldoende tot rust gekomen.
Spermaonderzoek:
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed.
Fok/aanparingsadvies:
Ferguson kan bijdragen bij het verruimen van de bloedspreiding en bewegingstechniek en
lichaamsgebruik toevoegen aan de dressuurpaardenfokkerij.

