
Rapportage Hengsten Verrichtingsonderzoek NNFPS 2021 

 

Redd Bull,  528018020161134 Stb. Stokmaat:    1.45 m. 
Geb. 25-05-2016, Zwartbruin Pijpomvang:  17,5cm 
       
V: Brummerhoeve's Redd H, 528018020121227 He.Stb. ps.d.h. 
 VV: Noordhof's Surprise, 528018020081301 He.Stb. ps.d.h. 
M: Ebony, 528018020092426 Stb. ster 
 MV: Tongerenhof Peridoot, He.Stb. 254 keur ps.d.h. 
 MM: Duke's Forest Supreme, Stb. 4375 pref 
  MMV: Vernons Vineyard, He.Imp. 79 
  MMM: Silverlea Pink Petal, Imp. 1270 
   MMMV: Hightown Streak, NFS 446 
Fok: Dhr. Ch. de Rouw, VLIJMEN 
Eig: Mw.J.M. de Gouw, VLIJMEN 

 

 

 

Bevindingen van de verrichtingsjury:  
 

Red Bull is een vriendelijke, 

brave hengst die in het 

algemene beeld wat meer 

lichaamsgebruik zou moeten 

tonen en zich iets 

terughoudend presenteert. Hij 

heeft gedurende het onderzoek 

gelijkmatig gepresteerd. Zijn 

stap is ruim en regelmatig. De 

draf is ruim maar soms 

rommelig in het achterbeen 

waarbij hij achter breed loopt. 

De galop is makkelijk en krachtig met een goed gebruik van het achterbeen. Tijdens de verrichting loopt 

Redd Bull een nette rijproef  met veel zelfhouding maar in matige aanleuning en zou met meer impuls 

mogen lopen. Bij het springen laat hij een goede techniek zien en voldoende vermogen maar is soms 

terughoudend. In het terrein pakt hij goed aan en laat een sterke terreingalop zien. Met betrekking tot 

zijn instelling en werklust kan worden gerapporteerd dat Red Bull meer uit zichzelf zou mogen 

aanpakken maar het werk wel als normaal ervaart en voldoende bereidheid om te werken heeft. Zijn 

aanleg voor dressuur is ruim voldoende, voor het springen ruim voldoende en voor het terreinwerk veel. 

De gastruiter vindt dat de pony door de ruiter gemotiveerd moet worden maar wel werkwillig is en 

geschikt is als kinderrijpony. Het stalrapport vermeldt dat de hengst zeer betrouwbaar is; zich makkelijk 

laat verzorgen en braaf is en er verder geen bijzonderheden zijn. 
 

Toegekende cijfers: 

Stap Draf Galop 
Springen 
reflexen / 
techniek 

Springen 
vermogen 

Terreinproef 

8,0 6,0 8,5 7,5 7,0 8,5 

Instelling  / 
werklust 

Rijdbaarheid 
Aanleg als 

dressuurpony 
Aanleg als 

springpony 
Totaal Gemid. 

7,0 7,0 7,5 7,5 74,5 7,45 

 


