SPOORZICHT'S RED FLYER
Reg.nr

528017201300549

Geboren

04 mei 2013

Kleur

DONKERBRUIN

Stokmaat

148 cm

Vader

ORCHARD (G) WILDEMAN
v. ORCHARD RED PRINCE PREFERENT, SPORT

Moeder

ORCHARD RED ELSTAR VOORLOPIG KEUR
v. WOLDHOEVE'S SILCO
m. ORCHARD WIELKANOC KEUR, ELITE
mv. VERONA'S BO-GI PREFERENT
mmv. VITA NOVA'S GOLDEN BORIS ELITE

Fokker

GEBR. SLOOF, VELDDIJK 3 , 7451 RJ HOLTEN

Eigenaar

STOETERIJ TURFHORST, NIEUWE DIJK 5 , 8091 PL WEZEP
VINK HORSES, TIELSESTRAAT 66 , 4021 HD MAURIK

Resultaat behaald te Lunteren, 16 april 2016
Stap

7

Draf

7,5

Galop

7,5

Dressuur aanleg

7,5

Springen aanleg

7,5

Karakter

7,5

Stalgedrag

9

GSH sport

7,5

Onderzoeksrapport

Karakter

Red Flyer is een eerlijke, betrouwbare en brave hengst. De hengst heeft veel
bereidheid tot werken, is leergierig en laat zich door de ruiter goed bewerken. De
hengst is fijn te rijden en geeft de ruiter een zeer goed gevoel. Bij het wegrijden
na het opstappen vertoont Red Flyer spanning en vraagt deze extra
oplettendheid van de ruiter.

Beweging

De stap is actief, taktmatig en voldoende ruim. In stap heeft Red Flyer soms
moeite met de regelmaat. Het achterbeen mag iets krachtiger ondertreden. De
draf is taktmatig en voldoende ruim. De draf mag nog iets meer gedragen
worden getoond met een meer ondertredend achterbeen. In draf heeft de
hengst een goede zelfhouding. De galop is zuiver drietakt, ruim voldoende
krachtig, ruim en voldoende gedragen. In galop heeft de hengst een goede
zelfhouding. In draf en galop moet de hengst meer balans vinden.

Dressuur

Red Flyer heeft ruim voldoende aanleg als dressuurpony.

Springen

Als springpony heeft Red Flyer een voldoende beentechniek. De hengst mag het
voorbeen beter invouwen. De hengst heeft voldoende reflexen en ruim
voldoende afdruk. Op de sprong basculeert Red Flyer goed. De hengst is naar
de sprong toe gretig. Red Flyer heeft ruim voldoende aanleg als springpony.

Stalgedrag

Normaal gedrag tijdens voeren en verzorgen. De hengst is zeer gemakkelijk in
de omgang en rustig op stal.

Veterinair

Geen bemerkingen

Bestuursbesluit: Inschrijven in het stamboek van de NWR

