
NIM ROOS    
In de Ban van Pjotr X May Flower 
 
 
Nog geen volledige collectie veulens. In 2017 dient 
nog minimaal 1 veulen te worden getoond. 
 
Eigenaar familie de Wilde 
5 dekkingen in 2015  
4 geregistreerde veulens in 2016 
Getoond werden alle geregistreerde veulens. 
1 éénkleurig veulen uit een éénkleurige moeder en 3 
appaloosa veulens uit Appaloosa moeders. 
 
De hoofden zijn aansprekend. 
De halzen zijn goed van vorm en lengte, voldoende 
neklengte maar wat arm bespierd in de bovenlijn. 
De schouders zijn voldoende schuin. 
De schoft is plat. 
Het verloop van rug en lendenen is goed. 
De croupe is goed van vorm, maar mist wat lengte. 
Het voor- en achterbeen is goed gesteld. 
De stap is energiek en ruim. 
In draf treden de veulens goed op met een goed 
voorbeengebruik, maar zouden in enkele gevallen 
achter meer kracht mogen hebben. 
 
De hengst verbetert in type en beweging. 
De 4 getoonde veulens van Nim Roos zijn uniform van 
type en staan goed in het rechthoeksmodel. 
 
Veterinair: geen bemerkingen. 
 
 
 

VADERHOEVE’S BE DAZZLED   
 Orchard Red Prince sport pref X Sara ster pref 
 
 
Nog geen volledige collectie veulens. In 2017 dienen 
nog minimaal 3 veulens te worden getoond. 
 
Eigenaren de heer Buitenhuis, v.d. Heiden 
4 dekkingen in 2015  
2 geregistreerde veulens in 2016 
Getoond werden beide geregistreerde veulens.  
2 appaloosa veulens uit 2 appaloosa moeders. 
 
 
De hoofden zijn aansprekend. 
De halzen zijn goed van vorm en lengte. 
De schoft is voldoende ontwikkeld. 
De schouder is voldoende schuin. 
De rug en lendenen zijn goed. 
De croupe is voldoende ontwikkeld. 
Het voor- en achterbeen is goed gesteld. 
De stap is kort en stug. 
De draf is voldoende maar mist kracht in het 
achterbeengebruik. 
 
Veulens blijven gelijk t.o.v. de moeders. 
De veulens zijn rijtypisch en hebben veel uitstraling. 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTUS V. APP. DE FRADILIAUS    
Rakker van het Kuilstuk x Joliena van Stal de 
Cormeulen ster 
 
Nog geen volledige collectie veulens. In 2017 dienen 
nog minimaal 2 veulens te worden getoond. 
 
Eigenaar de heer Kleijkers 
8  dekkingen in 2015  
3 geregistreerde veulens in 2016 
Getoond werden alle geregistreerde veulens. 
2 appaloosa veulens uit Appaloosa moeders en 1 
éénkleurig veulen uit een éénkleurige moeder. 
 
De hoofden zijn sprekend. 
De halzen zijn wisselend van lengte met weinig nek 
(kort). 
De schouders zijn voldoende schuin. 
De schoft is weinig ontwikkeld. 
De rug is kort. 
De lendenen zijn strak. 
De croupe is kort. 
Het voorbeen is goed gesteld, maar allen R.V. frans. 
Het achterbeen is lang en een enkele keer klein 
gehoekt. 
De stap is voldoende ruim en energiek. 
De draf is voldoende ruim. 
 
De veulens liepen bij nette moeders. 
Uniforme groep veulens die in het vierkantsmodel 
staan. 
 


