
Rapportage Hengsten Verrichtingsonderzoek NNFPS 2022  

 

Molenberg's Quin,  528018020191075 He.Stb. Stokmaat:    1.44 m. 

Geb. 18-04-2019, Donkere vos  

       
V: Prodise's Fender, 528018020151167 He.Stb. 
 VV: Lex, He.Stb. 252 ps.d.h. ps.f.h. 
M: Molenberg's Amy, 528018020152064 Stb. + kroon 
 MV: Jacodi's Maritza's Maison, 528018020111286 He.Stb. 
 MM: Amalia, 528018020052157 Stb. kroon pref ps.f.m. elite 
  MMV: Woodrow Carisbrooke, He.Imp. 98 pref ps.d.h. ps.f.h. 
  MMM: Angelie, Stb. 5092 ster pref ps.f.m. 
   MMMV: Anydale Nico, He.Stb. 186 
  
Fok: Comb. E.R. Grijsen / T. Bannink 
Eig: Comb. E.R. Grijsen / T. Bannink / A.B.P. Jurrius 
       

 

Bevindingen van de verrichtingsjury:  
 

Molenberg’s Quin geeft het algemeen 

beeld van een eerlijke en vriendelijke 

hengst. Hij heeft zich gedurende het 

onderzoek positief ontwikkeldt. Zijn stap is 

tactzuiver en voldoende ruim maar met 

weinig buiging in het achterbeen. De draf 

is matig krachtig; rommelig en met weinig 

souplesse. De galop is makkelijk en met 

veel souplesse. Tijdens de verrichting 

loopt Quin een nette rijproef in een goede 

aanleuning. De hengst is een patente 

springer; hij beschikt over een goede techniek; basculeert goed en heeft veel vermogen.In het terrein 

pakt hij goed aan met een mooie terreingalop maar is hij wat onhandig op de sprong.. Met betrekking tot 

zijn instelling en werklust kan worden gerapporteerd dat de hengst plezier in het werk heeft. Hij ervaart 

het werk als zeer licht en heeft veel bereidheid om te werken. Zijn aanleg voor dressuur is voldoende, 

voor het springen zeer veel en voor het terreinwerk veel. De gastruiter vindt dat hengst een fijn gevoel 

geeft en geschikt is als kinderrijpony. 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 

7,0 6,0 8,0 8,5 9,0 8,0 

Instelling  / 
werklust 

Rijdbaarheid 
Aanleg als 

dressuurpony 
Aanleg als 

springpony 
Totaal Gemid. 

8,0 8,0 6,5 9,0 78,0 7,8 

 


