
Rapportage Hengsten Verrichtingsonderzoek NNFPS 2022  

Havehoeve's Igo,  528018020191072 He.Stb. Stokmaat:    1,47 m. 

Geb. 17-05-2019, Bruin  

       
V: Spoekedammetje's Nick, 528018020121133 He.Stb. ps.d.h. 
 VV: Jacodi's  Bo's Barclay, He.Stb. 273 keur ps.d.h. 
M: Kanaalzicht's Inez, 528018020052199 Stb. kroon 
 MV: Hoppenhof's Erwin, He.Stb. 236 ps.d.h. 
 MM: Kanaalzicht's Iris, Stb. 6457 kroon pref 
  MMV: Ralph, He.Stb. 188 pref 
  MMM: Kanaalzicht's Honey, Stb. 6081 kroon 
   MMMV: Wicked Courtjester, He.Stb. 206 
  
Fok: Mw. G.A. Havekes-Bosgoed 
Eig: Dhr. H.J. Braat 

 

Bevindingen van de verrichtingsjury:  
 

Havehoeve’s Igo geeft het 

algemeen beeld van een 

evenwichtige, vriendelijke 

hengst die zich terughoudend 

presenteert en bij spanning “in 

zijn schulp kruipt”. Hij heeft 

gedurende het onderzoek 

gelijkmatig gepresteerd. Zijn 

stap is tactzuiver met 

voldoende souplesse maar 

matig ruim. De draf is krachtig 

met voldoende 

schoudervrijheid. De galop is makkelijk en gedragen met voldoende  souplesse en lichaamsgebruik. 

Tijdens de verrichting loopt Igo een nette rijproef in in een goede aanleuning en met veel zelfhouding. 

Bij het springen toont hij voldoende souplesse; voldoende ruggebruik en veel vermogen. In het terrein is 

de hengst betrouwbaar en attent maar verloor iets controle en bleef wat hoog in de galop. Met 

betrekking tot zijn instelling en werklust kan worden gerapporteerd dat de hengst looplustig is en plezier 

in het werk heeft. Hij ervaart het werk als normaal en heeft veel bereidheid om te werken. Zijn aanleg 

voor dressuur is veel, voor het springen veel en voor het terreinwerk ruim voldoende. De gastruiter vindt 

dat de hengst een fijn gevoel geeft en zich fijn laat rijden. Het stalrapport geeft aan dat de hengst zich 

makkelijk laat verzorgen, zeer betrouwbaar is en meldt verder geen bijzonderheden. 

 

Toegekende cijfers: 

Stap Draf Galop 
Springen 
reflexen / 
techniek 

Springen 
vermogen 

Terreinproef 

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

Instelling  / 
werklust 

Rijdbaarheid 
Aanleg als 

dressuurpony 
Aanleg als 

springpony 
Totaal Gemid. 

8,0 8,0 8,0 8,0 78,0 7,8 

 


