
Expression 528003200909656 Stb 
 

50 dagen verrichtingsonderzoek/dressuurhengsten – najaar 2012 
 

Cat.nr. onderzoek: 43, cat.nr. HK’12: 581, 28 April 2009, 1.73 m, bruin 
Verwachtingswaarde dressuur: 160 (32 %) 

Fokker: G.W. van Norel, Wapenveld 
Ger.: G.W. van Norel, Kazerweg 2, 8191 KM Wapenveld 
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7,5 8 7 8 8 9 7,5 77,5 

 

 
Exterieur: 

Expression is een royaal ontwikkelde hengst die ruim voldoende in het dressuurpaardenmodel is gebouwd en 
even meer ras zou moeten vertonen. Het hoofd is sprekend en iets lang. De nek is goed van lengte. De hals is 

goed van lengte, vorm en bespiering. De schouder is lang en iets steil. De schoft is goed ontwikkeld en goed 
van lengte. De rug is goed van lengte en goed van bespiering. De lendenen zijn ruim voldoende bespierd en 

ruim voldoende aangesloten. De croupe is goed van lengte en bespiering maar een fractie recht. Het voorbeen 

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

 
Afstamming: 

De vader van Expression is Vivaldi. Moeder Melody (v.Vincent) werd met hoge punten opgenomen in het 

stamboek waarna ze de predikaten keur preferent sport (dr) verwierf. In 1997 was Melody UTV kampioene van 
de driejarige rijpaarden. Zij bracht in combinatie met Montecristo ook een Z-dressuurpaard. Grootmoeder 

Ganulda is een keur preferente dochter van de Engels volbloed Apollonios xx. Ganulda is ook moeder van een 
Z-dressuurpaard van Cabochon. Overgrootmoeder Sjoelka is een keurmerrie van Le Mexico. De moederlijn gaat 

vervolgens verder met de stermerrie Juulka, een sterdochter van Vicomte. 

 
Onderzoekrapport: 

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

De stap is zuiver en ruim voldoende tot goed van ruimte. 
De draf is goed van ruimte en ruim voldoende krachtig.  

De galop is goed van ruimte en voldoende krachtig. 

In beweging toont de hengst een aansprekend front, een goed gebruik van het voorbeen maar moet het 
achterbeen meer tot dragen komen. 

De hengst heeft in beweging veel souplesse maar biljardeert. 
Als dressuurpaard heeft Expression ruim voldoende tot veel aanleg en geeft zijn ruiter een zeer 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 rijdbaarheid, front en souplesse verbeteren. Hij lijkt het beste te passen op rijtypisch gebouwde 

merries met een correct gesteld achterbeen. 



CAT.NO.: 43 - EXPRESSION 528003200909656 

 
  FLEMMINGH PREF 

 KRACK C 

  GICARA II KEUR PREF PREST 
VIVALDI 02.11011 STB 

  JAZZ PREF 
 RENATE-UTOPIA STER PREF PREST 

  DARLA-UTOPIA STER PREF 
 

  PRETENDENT KEUR 

 VINCENT 
  OLEPRINSES KEUR PREF PREST 

MELODY 94.4906 KEUR PREF SPORT(DRES) STB 
  APOLLONIOS XX 

 GANULDA KEUR PREF 

  SJOELKA KEUR 
 

 
 

 
Rapport van de moeder: Melody 94.4906 keur pref sport(dres) Stb 

 

Protocol: 
 

De merrie Melody is gestorven. 
Stokmaat: 1.67 m / kleur: bruin 

 

In de dressuursport is Melody geklasseerd als Z+7. 
 


