
Rapportage Hengsten Verrichtingsonderzoek NNFPS 2022  

Stapelbroek's Pepper,  528018020191115 He.Stb. Stokmaat:    1,34 m. 
Geb. 24-05-2019, Bruin  

       
V: Woodrow Carisbrooke, He.Imp. 98 pref ps.d.h. ps.f.h. 
 VV: Peveril Peter Piper, NFS 21/093 (NFPB&CS) 
M: Wicked Pitch Black, 528018020082162 Stb. ster 
 MV: Sulaatik's Peter Pan, He.Stb. 261 keur ps.f.h. 
 MM: Wicked Lickety-Split, Stb. 20032422 Stb. ster pref 
  MMV: Marits Mistique, He.Imp. 89 pref 
  MMM: Wicked Vinnie Baby, Stb. 4309 elite kroon pref ps.f.m. 
   MMMV: Vernons Vineyard, He.Imp. 79 
  
Fok: Dhr D. Klein Bramel 
Eig: Dhr  A.B.P.  Jurrius 
       

 

Bevindingen van de verrichtingsjury:  
 

Stapelbroek’s Pepper geeft het 

algemeen beeld van een vriendelijke; 

opgewekte en dappere hengst. Hij heeft 

zich gedurende het onderzoek positief 

ontwikkeld. Zijn stap is tactzuiver en 

actief met voldoende souplesse. De draf 

is matig ruim maar ontspannen en met 

voldoende oprichting. De galop is vlot en 

voldoende krachtig met voldoende 

oprichting. Tijdens de verrichting loopt 

Pepper een nette rijproef in een goede 

aanleuning. Bij het springen laat de hengst een goede techniek zien en ruim vodoende vermogen; hij 

heeft een goede kijk op de hindernissen.In het terrein is hij betrouwbaar; laat een mooie terreingalop 

zien maar is wat onhandig op de sprong. 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 licht en 

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

voldoende voor het terreinwerk ruim voldoende. De gastruiter vindt dat hengst werkwillig is en geschikt 

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 

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

Instelling  / 
werklust 

Rijdbaarheid 
Aanleg als 

dressuurpony 
Aanleg als 

springpony 
Totaal Gemid. 

8,0 7,5 7,0 7,5 74,5 7,45 

 


