
Emir R 528003200908510 Stb 
 

50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2012 
 

Cat.nr. onderzoek: 8, cat.nr. HK’12: 91, 1 Juni 2009, 1.66 m, schimmel br.geb. 
Verwachtingswaarde springen: 155 (28 %) 

Fokker: Stal Roelofs, Den Ham 
Ger.: Stal Roelofs, Postbus 22, 7683 ZG Den Ham Ov 

 

 

stap 

* 

draf 

* 

houding & 

balans 

* 

galop 

x 2 

reflexen 

x 2 

techniek 

x 2 

vermogen  

x 2 

rijdbaar-

heid en 

instelling 

aanleg als 

spring-

paard 

totaal 

6,5 6,5 7 7,5 8 8,5 9 8 8,5 82,5 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Exterieur: 

Goed ontwikkelde hengst die ruim voldoende in het springpaardenmodel is gebouwd met een neerwaartse 
romprichting. Het hoofd is sprekend. De nek is ruim voldoende van lengte. De hals is goed van vorm, lengte en 

bespiering. De schouder is voldoende van ligging en goed van lengte. De schoft is goed ontwikkeld en is goed 
van lengte. De rug is goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. De lendenen zijn lang, voldoende 

bespierd en voldoende aangesloten. De croupe is hellend, voldoende van lengte en voldoende bespierd. Het 

voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen is lang en sabelbenig. Het fundament is goed ontwikkeld en goed 
van kwaliteit. De voeten zijn goed ontwikkeld. 

 
Afstamming: 

Als vader van Emir R staat de Carthago-zoon Colman te boek. De moeder van Emir R is de elite merrie 

B.Termie R 23, een zeer goed geteste dochter van Rubert R (Mermus R x Joost) die het op de CK in Overijssel 
tot reservekampioen bij de oudere springmerries bracht. Grootmoeder T.Termie 21 is een voorlopig keur-

dochter van Voltaire. Overgrootmoeder Dwermie is een preferente prestatiemerrie van G.Ramiro Z. Dwermie is 
ook de moeder van de KWPN hengsten Mermus R en Odermus R alsmede het internationaal springpaard 

Vanquish (v.Numero Uno) en de aangewezen hengst Wender R (v.Contender). De moederlijn vervolgt met 

dochters van Joost, de Engels volbloed Abgar xx en Rigoletto. Uit deze moederlijn komt ook de KWPN hengst 
Tolan R. 

 
Onderzoekrapport: 

Emir R is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. 
De hengst heeft ruim voldoende bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken en heeft een goede mond. 

De stap is voldoende tot ruim voldoende van ruimte. 

De draf is ruim voldoende van ruimte en voldoende krachtig. 
De galop is ruim voldoende krachtig en ruim voldoende tot goed van ruimte maar op de voorhand. 

De hengst beweegt met ruim voldoende houding en balans.  
Emir R springt met goede reflexen, een goede beentechniek en een goed ruggebruik en maakt de sprong 

achter zeer goed af.  

Emir R lijkt voorzichtig en toont zeer veel vermogen. 
Als springpaard heeft Emir R veel tot zeer veel aanleg en geeft zijn ruiter een goed gevoel. 

 
Stalgedrag: 

Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 

Veterinair rapport: 

Geen bemerkingen. 
 

Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 

 

Fok/aanparingsadvies: 
De hengst kan naast springtechniek met name vermogen toevoegen, hij lijkt het beste te passen op merries 

met een goede bovenbouw die bloed vertonen. 



CAT.NO.: 8 - EMIR R 528003200908510 

 
  CAPITOL I HOLST 

 CARTHAGO HOLST 

  PERRA HOLST 
COLMAN DE321210176396 HOLST 

  LORD HOLST 
 ROSENQUARZ HOLST 

  FAUKASIEN HOLST 
 

  MERMUS R KEUR 

 RUBERT R 
  CUBERTHA KEUR PREST SPORT(SPR) 

B.TERMIE R 23 528003 06.11609 ELITE EPTM(SPR) STB 
  VOLTAIRE PREF 

 T.TERMIE 21 STER 

  DWERMIE PREF PREST 
 

 
 

 
Rapport van de bezichtiging in 2012 van de moeder: B.Termie R 23 528003 06.11609 elite 

EPTM(spr) Stb 

 
Protocol: 

 
B. Termie R 23 is een royaal ontwikkelde merrie met ras en uitstraling die goed in het springpaardenmodel staat. 

Het hoofd is sprekend met een mooi groot oog. 

De hoofd-hals verbinding is voldoende licht. 
De hals is goed van lengte en goed gevormd. 

De schoft is goed ontwikkeld en loopt goed door in de rug. 
De schouder is goed van lengte en ligging. 

De rug is goed van lengte en goed bespierd. 

De lendenen zijn goed van breedte en goed aangesloten. 
De croupe is hellend en ruim voldoende van lengte. 

Het voorbeen is zowel van voren als terzijde gezien correct gesteld. 
Het achterbeen is correct gesteld. 

De kootstand is goed. 
De hoeven zijn goed ontwikkeld, iets breed. 

Het fundament is hard en straalt kwaliteit uit. 

De stap is zuiver, actief en goed van ruimte. 
De draf is actief, ruim voldoende van ruimte en goed gedragen. 

De galop is ruim, actief en heel goed gedragen. 
Stokmaat: 1.73 m / kleur: stekelharig bruin 
 
B.Termie R 23 heeft in 2011 na de vijfweekse merrietest de volgende resultaten behaald: 

Stap 8 Draf 7,5 Houding&balans 8 Galop 8,5(x2) Reflexen 8,5(x2) Techniek 9(x2) Vermogen 9  
Instelling 9 Rijdbaarheid&bewerkbaarheid 9 Aanleg als springpaard 9 Totaal 88 

 

In de springsport is B.Termie R 23 in de klasse M geklasseerd. 
 


