
Envoy 528003200904747 Stb 
 

50 dagen verrichtingsonderzoek/springhengsten – najaar 2012 
 

Cat.nr. onderzoek: 14, cat.nr. HK’12: 212, 21 Maart 2009, 1.66 m, bruin 
Verwachtingswaarde springen: 131 (36 %) 

Fokker: A.M. Reuzenaar, Schaijk 
Ger.: A.M. Reuzenaar, Industriepark 6, 5374 CM Schaijk 

 

 

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 

7 7,5 7,5 9 7,5 6 7,5 8 7 75 

* Cijfer telt niet mee in de totaalscore 

 

 
Exterieur: 

Ruim voldoende ontwikkelde hengst die goed in het springpaardenmodel is gebouwd. Het hoofd is sprekend 
met een mooi oog. De nek is voldoende van lengte. De hals is goed van lengte, vorm en bespiering. De 

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

De croupe is goed van lengte en ligging. Het voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. Het 

fundament is goed ontwikkeld en ruim voldoende van kwaliteit. De voeten zijn voldoende ontwikkeld. De 
verzenen zijn verschillend van hoogte (linksvoor ondergeschoven en rechtsvoor hoger). 

 
Afstamming: 

Envoy heeft als vader de preferente Numero Uno, die keer op keer weer nakomelingen brengt die succesvol zijn 

op het hoogste niveau. De moeder van Envoy is de elitemerrie Whoopie, een dochter van de Engels volbloed 
Pharaon xx. Grootmoeder Falandria is een ster preferente prestatiemerrie van Zeus. Falandria bracht in 

combinatie met Emilion het Grand Prix paard Jalandria. In combinatie met Quidam de Revel gaf zij het Grand 
Prix paard Phentagera B en het nationale springpaard Olandria. De moederlijn vervolgt met de keur preferente 

Alexandria, een dochter van Nimmerdor, die ook moeder is van het ZZ-springpaard Niante (v.Goodwill). De 

moederlijn vervolgt met de keur preferente prestatiemerrie Riante (v.Courville xx), de keur preferente 
prestatiemerrie Nicole (v.Heidelberg) en Hella, een keur preferente dochter van Amor.  

 
Onderzoekrapport: 

Envoy is een eerlijke en betrouwbare hengst met een goede instelling. 
De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken en heeft een goede mond. 

De stap is ruim voldoende van ruimte. 

De draf is ruim voldoende tot goed van ruimte en kracht. 
De galop is lichtvoetig, krachtig en goed van ruimte. 

Envoy beweegt met een goede houding en balans.  
Envoy springt met ruim voldoende tot goede reflexen. De hengst springt met een goede voorbeentechniek, 

maar springt met weinig lichaamsgebruik en zou de sprong achter beter moeten afmaken.  

Envoy lijkt voorzichtig en toont ruim voldoende vermogen. 
Als springpaard heeft Envoy ruim voldoende aanleg en geeft zijn ruiter op de sprong een ruim voldoende 

gevoel. 
 

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

 

Veterinair rapport: 
Geen bemerkingen. 

 
Spermaonderzoek: 

Verwacht bevruchtend vermogen klasse: voldoende. 

 
Fok/aanparingsadvies: 

De hengst kan de rijdbaarheid en galoppade verbeteren en bloed toevoegen. 



CAT.NO.: 14 - ENVOY 528003200904747 

 
  LANDGRAF I HOLST 

 LIBERO H PREF 

  OKTAVE HSP HOLST 
NUMERO UNO 95.3822 PREF STB 

  LORD CALANDO HOLST 
 JOLANDA KEUR 

  FEINSCHNIT KEUR PREF SPORT(DRES) 
 

  COLUMBANOS XX 

 PHARAON XX 
  FABIOLA XX 

WHOOPIE 528003 03.09989 ELITE EPTM(SPR) STB 
  ZEUS KEUR 

 FALANDRIA STER PREF PREST 

  ALEXANDRIA KEUR PREF 
 

 
 

 
Rapport van de bezichtiging in 2012 van de moeder: Whoopie 528003 03.09989 elite EPTM(spr) Stb 

 

Protocol: 
 

Whoopie heeft een aansprekend type, beschikt over veel uitstraling en is voldoende tot goed ontwikkeld. 
Het hoofd is zeer sprekend. 

De nek is voldoende van lengte, de hoofd-halsverbinding is ruim voldoende licht. 

De hals is ruim voldoende van lengte, goed bespierd, maar komt iets diep uit de borst. 
De schoft is voldoende ontwikkeld en zou langer moeten doorlopen. 

De schouder is goed van lengte en goed gelegen. 
De aansluiting schoft / rug zou sterker mogen zijn en de rug is voldoende lang. 

De lendenen zijn goed gevormd, hebben een goede lengte en zijn goed bespierd. 

De croupe is een fractie hellend en goed van lengte. 
Het voorbeen is van terzijde gezien correct gesteld en van voren gezien toontredend. 

Het achterbeen is correct gesteld. 
De kootstand is iets week. 

De hoeven zijn goed gevormd. 
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 

De stap is actief met een goede lengte. 

De draf is actief, met een goede balans, soepel en heeft ruim voldoende ruimte. 
De galop is actief, voldoende van ruimte en heeft een goede balans. 

Stokmaat: 1.64m / kleur: bruin 
 
Whoopie heeft in 2007 na de vijfweekse merrietest de volgende resultaten behaald: 

Stap 8 Draf 7,5 Houding&balans 7,5 Galop 7,5(x2) Reflexen 8(x2) Techniek 7,5(x2) Vermogen 8 Instelling 8,5 
Rijdbaarheid&bewerkbaarheid 8 Aanleg als springpaard 8 Totaal 78,5 
 
 


