NORBERT FS

528003201804108

21 dagen verrichtingsonderzoek/tuigpaardhengsten –najaar 2021
Cat.nr. onderzoek: 74, cat.nr. HK’21: 732
07-04-2018, 1,60 M, BRUIN
V. URGENT V. WATERMAN PREF
M. GEORGINA TP STB STER
V. WALDEMAR M. VALENTINO TP STB STER
MV. MANNO PREF -- FARAO
FOKKER: J. BLOEMERT, STAPHORST
GER.: F.J. SARIS, KOEDIJK 1, 8124 RA WESEPE
Front

Lichaamshouding

7.5

7

Zweefmoment

8

Actie van het
voorbeen

7.5

Gebruik van
Looplust
het achterbeen

8

7.5

Bewerkbaarheid/ Algeheel beeld
instelling
als tuigpaard

8

7.5

Afstamming:
Norbert FS is een zoon van Urgent (Waterman x Ureterp). De hengst Urgent is
met succes uitgebracht in de sport en heeft 218 winstpunten. Urgent is de enige
nog in leven zijnde hengst van de zo succesvolle Waterman die de fokkerij nog
dient. Norbert FS is de eerste goedgekeurde zoon van Urgent. Moeder Georgina
is een ster-dochter van de naar Amerika geëxporteerde Patijn-zoon Waldemar
die 62 winstpunten heeft. Georgina scoorde voor zowel exterieur, beweging als
algemeen beeld 73. Daarvoor komt de stermerrie Valentino (Manno x Farao). Het
is de stam waaruit ook meervoudig kampioen Just in Time (v. Cambridge Cole)
komt.
Onderzoekrapport:
Norbert FS is een eerlijke, betrouwbare, tuigtypische hengst die over ruim
voldoende tot veel natuurlijke aanleg beschikt. De hengst heeft ruim voldoende
bereidheid tot werken en laat zich ruim voldoende tot goed rijden. De stap is
actief, zuiver, krachtig en heeft een goede ruimte. Voor de showwagen heeft de
hengst een aansprekend front, zet hij de hals er ruim voldoende tot goed op en
heeft hij ruim voldoende lichaamshouding en ruim voldoende tot veel
lichaamsgebruik. Norbert FS heeft ruim voldoende tot veel knie-actie en
schoudervrijheid. Het achterbeen wordt goed gebogen en goed ondergebracht.
De draf heeft veel zweefmoment, takt en balans. Norbert FS heeft ruim
voldoende looplust. De hengst heeft als tuigpaard ruim voldoende aanleg en
geeft zijn rijder een goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en doorgaans rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Norbert FS kan de actie en ruimte in het voorbeengebruik en de takt en balans
verbeteren. De toe te voeren merries dienen over maat en formaat te beschikken.
Gezien het lagere verwantschap van de hengst kan hij een bijdrage leveren aan
de bloedspreiding.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar
2021). Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe
kennis of gegevens wijzigen.

NORKING APPLE

528003201805884

21 dagen verrichtingsonderzoek/tuigpaardhengsten –najaar 2021
Cat.nr. onderzoek: 72, cat.nr. HK’21: 713
20-04-2018, 1,63 M, STEKELHARIG BRUIN
V. ICELLIE V. BOCELLIE PROK
M. IRISTEUSI TP STB STER
V. EEBERT M. NEREUSI TP STB KEUR, PREF
MV. RENOVO PREF -- WOUTER KEUR
FOK./GER.: N. VAN MAASWAAL, WICKENBURGHSEWEG 98-100, 3997 MX
'T GOY
Front

Lichaamshouding

8

7.5

Zweefmoment

7.5

Actie van het
voorbeen

7.5

Gebruik van
Looplust
het achterbeen

7.5

8

Bewerkbaarheid/ Algeheel beeld
instelling
als tuigpaard

8.5

Afstamming:
Norking Apple is een zoon van Icellie (Hackney-hengst Bocellie Prok x Jonker).
Icellie wordt met succes in de sport uitgebracht en heeft 72 winstpunten. Norking
Apple is de eerste goedgekeurde zoon van Icellie. Moeder Iristeusi is een sterdochter van de jong overleden Atleet-zoon Eebert, die meervoudig
aangespannen kampioen was en 221 winstpunten heeft. Iristeusi komt uit
Nereusi, een keur preferente dochter van Renovo die haar IBOP behaalde met
87,5 punten. Nereusi werd gepaard met zowel dressuurhengsten als
tuigpaardhengsten. Haar zonen van Manno Uurwerk en Teunis-Jan behaalden
respectievelijk 32 en 113 winstpunten. In de dressuursport hebben diverse van
haar nakomelingen hoog gescoord. Via Jonkvrouw (ster van Wouter) komen we
bij de vermaarde Coteusi, een keur preferente topsportmerrie van Renovo.
Onderzoekrapport:
Norking Apple is een eerlijke, betrouwbare, tuigtypische hengst die over veel
natuurlijke aanleg beschikt. De hengst heeft veel tot zeer veel bereidheid tot
werken en laat zich goed rijden. De stap is actief, zuiver, ruim voldoende
krachtig en heeft een goede ruimte. Voor de showwagen heeft de hengst een
aansprekend front, zet hij de hals er goed op en heeft hij een ruim voldoende tot
goede lichaamshouding en ruim voldoende tot veel lichaamsgebruik. Norking
Apple heeft ruim voldoende schoudervrijheid maar zou nog meer knieactie
mogen tonen, waarbij de bewegingsafloop vloeiender zou mogen zijn.. Het
achterbeen wordt goed gebogen en goed ondergebracht. De draf heeft ruim
voldoende tot veel zweefmoment. Norking Apple heeft veel tot zeer veel looplust.
De hengst heeft als tuigpaard veel aanleg en geeft zijn rijder een goed tot zeer
goed gevoel.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.
Fok/aanparingsadvies:
Norking Apple kan de instelling, het front, sterke verbindingen en het fundament
verbeteren. De toe te voeren merries dienen over ras en een royale belijning te
beschikken.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar
2021). Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe
kennis of gegevens wijzigen.

8

NEON GSM

528003201801440

21 dagen verrichtingsonderzoek/tuigpaardhengsten –najaar 2021
Cat.nr. onderzoek: 70, cat.nr. HK’21: 701
20-04-2018, 1,66 M, BRUIN
V. BOCELLIES MATTEO V. BOCELLIE PROK
M. DAYMONDE TP STB KEUR
V. A NEW DAY G.S.M. AANGW M. WANIONE TP STB STER
MV. REFLEX M -- RENOVO PREF
FOK./GER.: J.T. SEINEN, VIJVERWEG 1, 7715 PA PUNTHORST
GER.: G.A. LUEKS, KASTANJELAAN 16, 7981 ND DIEVER
Front

Lichaamshouding

8

8

Zweefmoment

8

Actie van het
voorbeen

8

Gebruik van
Looplust
het achterbeen

7

8

Bewerkbaarheid/ Algeheel beeld
instelling
als tuigpaard

8,5

Afstamming:
Neon GSM is een zoon uit de eerste jaargang van de bij het KWPN erkende
Hackney-hengst Bocellies Matteo en daarmee ook zijn eerste goedgekeurde
zoon. Bocellies Matteo’s vader is de Hackney-hengst Bocellie Prok. Zowel
Bocellies Matteo als Bocellie hebben aangespannen goed gepresteerd binnen de
Hackneysport. Neon GSM komt uit Daymonde, een keurdochter van de halfbloed
American Saddlebred hengst A New Day G.S.M. (Sultan’s Great Day x Jonker),
een Reg. A aangewezen hengst die in eerste instantie in Amerika is goedgekeurd
en vervolgens naar Nederland is gehaald. Daymonde heeft haar keurschap
behaald op grond van sportprestaties, ze heeft 45 winstpunten. Ze is een dochter
van Wanione (ster van Reflex M) die Ned L1 dressuur is. Daarvoor komt Imone
(keur preferent van Renovo) die een IBOP van 75 punten op haar naam heeft
staan. Zeven van haar 14 nazaten hebben winstpunten behaald. Daarvan
behaalde de aangewezen Zimon (v. Roy M) 75 winstpunten en werd vervolgens
uitgebracht in de internationale mensport door Koos de Ronde. Haar zoon Pablo
(v. Hendo) behaalde 74 winstpunten. Overgrootmoeder Bimone (keur preferent
van Ureterp) bracht 15 nakomelingen van Renovo waaronder de goedgekeurde
hengst Seinman.
Onderzoekrapport:
Neon GSM is een eerlijke, betrouwbare, tuigtypische hengst die over ruim
voldoende tot veel natuurlijke aanleg beschikt. De hengst heeft veel bereidheid
tot werken en laat zich goed rijden. De stap heeft zich gedurende het onderzoek
verbeterd, is actief, voldoende zuiver, voldoende krachtig en ruim voldoende
ruim maar zou meer gesloten mogen zijn. Voor de showwagen heeft de hengst
een heel aansprekend front, zet hij de hals er goed op en heeft hij een goede
lichaamshouding en veel lichaamsgebruik. Neon GSM heeft veel knie-actie en
ruim voldoende schouder-vrijheid. Het achterbeengebruik heeft zich gedurende
het onderzoek verbeterd en wordt ruim voldoende gebogen en voldoende tot
ruim voldoende ondergebracht waarbij nog meer kracht ontwikkeld zou mogen
worden. De draf heeft veel zweefmoment. Neon GSM heeft veel tot zeer veel
looplust. De hengst heeft als tuigpaard ruim voldoende tot veel aanleg en geeft
zijn rijder een goed tot zeer goed gevoel. De hengst heeft gedurende het
onderzoek opvallend veel progressie getoond.
Stalgedrag:
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.

8

Fok/aanparingsadvies:
Neon GSM is zeer laagverwant en kan daardoor een bijdrage leveren aan de
bloedspreiding. Daarnaast kan Neon GSM de actie in beweging, de
lichaamshouding en instelling verbeteren. De toe te voeren merries dienen over
een krachtig achterbeengebruik te beschikken.
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar
2021). Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe
kennis of gegevens wijzigen.

