
Rapportage Hengsten Verrichtingsonderzoek NNFPS 2021 

 

Match Point,  528018020171011 Stb. Stokmaat:   1.48 m. 

Geb. 05-04-2017, Vos Pijpomvang:  17 cm 

       
V: Brummerhoeve's Paladin, 528018020051216 Vb. ster ps.pony 

 VV: Major, He.Imp. 95 ps.d.h. ps.f.h. 

M: Hoeve Erica's Tristar, 528018020002495 Stb. ster 

 MV: Nieuwmoeds Patrick, He.Imp. 88 keur ps.f.h. 

 MM: Nicoline, Stb. 6268 elite kroon pref ps.f.m. ps.pony 

  MMV: Brummerhoeve's Boss, He.Stb. 205 pref ps.d.h. ps.f.h. 

  MMM: Veenhoeve's Carolien, Stb. 5071 kroon 

   MMMV: Heros, He.Stb. 123 

Fok: Eigenaar 

Eig: Mw. A.C. Huizinga, BOLSWARD 
 

               Bevindingen van de verrichtingsjury:  
 

Match Point geeft het algemene beeld 

van een evenwichtige, opgewekte en 

vriendelijke hengst. Hij heeft gedurende 

het onderzoek zich positief ontwikkeld. 

Zijn stap is tactzuiver maar matig ruim; 

de hengst zou meer uit de schouder 

mogen stappen. De draf is met veel 

balans; maar mist kracht en afdruk. In 

galop heeft Match Point veel oprichting; 

laat een goed gebruik van het 

achterbeen zien dat goed ondertreedt. 

Tijdens de verrichting loopt de hengst 

met veel zelfhouding maar wisselend in 

de aanleuning. Bij het springen gaat hij 

graag vroeg af, springt met weinig 

ruggebruik en een wat open voorbeen. In het terrein pakt de hengst goed aan en is betrouwbaar maar 

zou wat meer bodem mogen pakken. Met betrekking tot zijn instelling en werklust kan worden 

gerapporteerd dat Matchpoint plezier in het werk heeft; het werk als zeer licht ervaart en heel veel 

bereidheid om te werken heeft. Zijn aanleg voor dressuur is veel, voor het springen ruim voldoende en 

voor het terreinwerk ruim voldoende. De gastruiter vindt dat de hengst een fijn gevoel geeft en geschikt 

is als kinderpony. Het stalrapport vermeldt dat de hengst zich zeer rustig gedraagt; zich makkelijk laat 

verzorgen en braaf is en er verder geen bijzonderheden zijn. 

 

Toegekende cijfers: 

Stap Draf Galop 
Springen 
reflexen / 
techniek 

Springen 
vermogen 

Terreinproef 

6.5 7 9 6.5 7.5 7.5 

Instelling  / 
werklust 

Rijdbaarheid 
Aanleg als 

dressuurpony 
Aanleg als 

springpony 
Totaal Gemid. 

9 8.5 8.0 7.0 76.5 7.65 

 


