
Ojee-B 528003201905798 
 

28 dagen verrichtingsonderzoek/Gelderse hengsten – najaar 2022 
 
Cat.nr. onderzoek: 51 cat.nr. HK’22: 661 
09-06-2019, 1,63 M, LICHTE VOS  
 V. IBSEN B V. WYNTON PREF 

 M. JORIEN TILDE GP STB ELITE, IBOP, PROK 

  V. RUBUS B M. BARONES-TILDE GP STB STER, PREF 

  MV. KOSS PREF -- SATELLIET KEUR 

 FOKKER: G.S.W. TE BOKKEL, EERBEEK 

 GER.: S.C.S. TE BOKKEL, WOLFSKUILEN 36, 7364 AA LIEREN 

         A. SLABBERS, HERENGRACHT 96, 1398 AE MUIDEN 

 

Aangespannen proef 

stap draf galop houding werkwilligheid/ 

inzet/looplust 

wendbaarheid algeheel beeld 

als aange-

spannen paard 

7.5 8 8.5 8.5 9 9 8.5 

 
Exterieur: 
Ojee-B is een ruim voldoende ontwikkelde hengst die zeer goed in het Gelderse type staat. Het 
hoofd is sprekend. De nek is goed van lengte met een correcte hoofd-halsverbinding. De hals is 
goed van vorm, lengte en bespiering. De schouder is goed van lengte en ruim voldoende van 
ligging. De schoft is ruim voldoende ontwikkeld en heeft een goede lengte. De rug is ruim voldoende 
van lengte en goed van bespiering. De lendenen zijn strak. De croupe is goed van ligging, lengte en 
bespiering met een lang doorlopende broekspier. Het voorbeen is van voren en van terzijde gezien 
correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. De koten vóór en achter zijn goed van lengte en 
correct gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. De voeten zijn goed 
ontwikkeld, goed van kwaliteit met goed ontwikkelde verzenen.  
 
Afstamming: 
Ojee-B is de eerste goedgekeurde zoon van de Gelders goedgekeurde Wynton-zoon Ibsen B die 
succesvol in de Grand Prix dressuur wordt uitgebracht. 
Moeder Jorien Tilde is een goed geteste NMK merrie met de predicaten elite, IBOP en PROK. Zij is 
een dochter van de Gelderse hengst Rubus B (Ahoy x Pygmalion). Grootmoeder Barones-Tilde is een 
ster preferente dochter van Koss uit de keur preferente merrie Itilde (v.Satelliet). Barones-Tilde is 
dus een volle zus van de preferente Gelderse hengst Alexandro P. Barones-Tilde bracht eerder ook 
al een aangewezen zoon van High Five U.S. De moederlijn vervolgt met de merrie Fitilde, zij voert 
de predicaten ster en preferent en is een dochter van Uriant uit de Hoogheid moeder Otilde 
  
Onderzoekrapport: 
Ojee-B is een eerlijke, betrouwbare hengst met een zeer goede instelling en zeer veel looplust. De 
hengst heeft in de aangespannen verrichting zeer veel bereidheid tot werken en laat zich zeer 
goed bewerken. De stap is actief, ruim voldoende tot goed van ruimte en heeft voldoende 
souplesse. De draf is actief en heeft een goede afdruk en is goed van ruimte. De galop is actief, 
krachtig, goed van ruimte en heeft een zeer goede balans.   
De hengst is aangespannen zeer wendbaar en heeft daarbij een goede tot zeer goede houding.  
In het terrein heeft Ojee-B veel looplust, is geconcentreerd op de rijder en braaf in vreemde 
situaties. Het algeheel beeld als aangespannen paard is zeer goed. Ojee-B geeft zijn rijder een 
zeer goed en betrouwbaar gevoel. 
 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, zeer makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
Geen bijzonderheden vastgesteld.  
 
Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
Ojee-B kan instelling toevoegen en het model verbeteren in de Gelderse populatie, en kan daarbij 
de wendbaarheid verbeteren bij het fokken van Gelderse paarden voor de aangespannen sport.  



Moederrapportage: 
Jorien Tilde is een zeer goed ontwikkelde, langgelijnde merrie die zeer goed in het Gelders type 
staat. 
Het hoofd is sprekend met een vriendelijk oog. 
De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 
De hals is goed van vorm, lengte en bespiering. 
De schoft is goed ontwikkeld en goed van lengte. 
De schouder is voldoende van lengte en steil van ligging. 
De rug is goed van lengte en bespiering. 
De lendenen zijn wat strak en goed aangesloten. 
De croupe is goed van ligging, lengte en bespiering.  
De broekspier is goed van lengte.   
Het voorbeen is van voren gezien correct gesteld en van terzijde gezien een fractie hol. 
Het achterbeen is correct gesteld en staat iets achter de massa. 
De koten, zowel vóór als achter, zijn kort en correct gesteld. 
De hoeven zijn wat breed en goed van kwaliteit met correct ontwikkelde verzenen.  
Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 
De stap is actief, goed van ruimte en heeft een goede souplesse. 
De draf is goed van ruimte met een krachtig en goed ondertredend achterbeen en wordt met veel 
houding getoond. Het voorbeen wordt ruim weggezet met een lichte heffing vanuit de voorknie. 
De galop is krachtig, goed van ruimte, gedragen en heeft een goede houding. 
 
Kleur: vos   Stokmaat: 1.70 m.  Leeftijd: 8 jaar 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (november 2022). 
Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODEER 528003201900269 
 

28 dagen verrichtingsonderzoek/Gelderse hengsten – Najaar 2022 
 
Cat.nr. onderzoek: 50 cat.nr. HK’22: 651 
13-03-2019, 1,62 M, LICHTE VOS  
 V. ATZE ERK V. ASTOR  

 M. ZERONICA GP STB ELITE, SPORT-(DRES), PROK 

  V. TALOS M. TERONICA G.W. TP STB 

  MV. HARALD -- HEINEKE  

 FOK./GER.: A.V. NOORDMAN, DE SLAGENWEG 5, 7921 TH ZUIDWOLDE 

 

Dressuur Springen 

stap draf galop houding aanleg techniek voorzichtigheid instelling geschiktheid 

8 8.5 8 8 8 6.5 7 8.5 7.5 

 
Exterieur: 
Odeer is een voldoende ontwikkelde hengst die goed in het rechthoeksmodel staat en voldoende 
Gelderse opdruk heeft. Het hoofd is voldoende sprekend, iets lang. De nek is goed van lengte met 
een correcte hoofd-halsverbinding. De hals is goed van lengte en bespiering maar staat er verticaal 
op. De schouder is goed van lengte en goed van ligging. De schoft is goed ontwikkeld en zou 
vloeiender door moeten lopen. De rug is goed van lengte en ruim voldoende van bespiering. De 
lendenen zijn goed van bespiering en zijn goed aangesloten. De croupe is recht, voldoende van 
lengte en ruim voldoende bespierd. De broekspier zou langer door moeten lopen. Het voorbeen is 
van terzijde en van voren gezien correct gesteld. Het achterbeen is correct gesteld. De koten vóór 
en achter zijn ruim voldoende van lengte en correct gesteld. Het fundament is goed ontwikkeld en 
zou wat droger moeten zijn. De voeten zijn goed ontwikkeld, goed van kwaliteit met goed 
ontwikkelde verzenen.  
 
Afstamming: 
Zowel de vader van Odeer, de KWPN erkende Astor-zoon Atze, als zijn moeder Zeronica zijn door de 
fokker van Odeer, Anouk Noordman, succesvol in de Grand Prix dressuur uitgebracht.  
Zeronica is een Gelders geregistreerde elite, PROK, sport(dres) merrrie van Talos (Manno x 
Wilhelmus). Grootmoeder Teronica G.W. is een tuigpaard geregistreerde stamboekmerrie van 
Harald (Wouter x Pygmalion). De moederlijn vervolgt met de stermerrie Neronica, een dochter van 
Heineke uit Heronica, een keur preferente prestatie merrie van Zilverster uit de keur preferente 
Hoogheid-merrie Weronica. Heronica bracht in combinatie met Saffraan ook het Grand Prix paard 
Zeron van Heather Cumming uit Groot Brittannië. 
  
Onderzoekrapport: 
Odeer is een eerlijke en betrouwbare hengst met veel looplust. De hengst heeft veel bereidheid 
tot werken en laat zich goed bewerken. De stap is actief, goed van ruimte en heeft ruim 
voldoende souplesse. De draf is actief, heeft veel afdruk en is goed van ruimte waarbij het 
achterbeen goed ondertreedt en goed tot dragen komt. De hengst heeft een mooie 
voorbeentechniek met veel heffing vanuit de voorknie. De galop is actief, krachtig, gedragen en is 
goed van ruimte. In beweging heeft Odeer veel houding en een goede balans. Bij spanning heeft 
de hengst een verticale halshouding en bij ontspanning wordt de hals goed gedragen en heeft de 
hengst een goed ruggebruik.   
Bij het springen toont Odeer een goede tot zeer goede instelling en heeft een voldoende techniek 
en lijkt daarbij ruim voldoende voorzichtig. De hengst lijkt voor het springen een ruim voldoende 
tot goede aanleg te hebben. 
In het terrein heeft Odeer veel looplust en is snel afgeleid door zijn omgeving.  
Odeer geeft zijn ruiter zowel in de binnenpiste als op het buitenterrein een ruim voldoende 
gevoel.  
 
Stalgedrag: 
Eerlijke betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal. 
 
Veterinair rapport: 
Geen bijzonderheden vastgesteld.  
 



Spermaonderzoek: 
Verwacht bevruchtend vermogen klasse: goed. 
 
Fok/aanparingsadvies: 
De interessant gefokte Odeer kan de bewegingstechniek verbeteren in de Gelderse populatie.  
 
Moederrapportage: 

Zeronica is een voldoende ontwikkelde merrie die goed in het rechthoeksmodel staat met een wat 

tuigtypische opdruk. 

Het hoofd is lang met een bolle profiellijn. 

De nek is goed van lengte met een lichte hoofd-halsverbinding. 

De hals is verticaal gesteld, goed van lengte en zwaar bespierd aan de onderzijde. 

De schoft is goed ontwikkeld en zou wat langer moeten doorlopen. 

De schouder is een fractie steil van ligging en heeft een goede lengte. 

De rug is licht gezonken, goed van lengte en heeft een goede bespiering. 

De lendenen zijn wat strak en goed aangesloten. 

De croupe is kort, wat recht van ligging, goed van bespiering met een hoge staartimplant. 

De broekspier is goed van lengte. 

Het voorbeen is van voren en van terzijde gezien correct gesteld. 

Het achterbeen is correct gesteld. 

De koten, zowel vóór als achter zijn kort en steil gesteld. 

De hoeven zijn goed ontwikkeld, goed van kwaliteit met correct ontwikkelde verzenen. 

Het fundament is goed ontwikkeld en goed van kwaliteit. 

De stap is voldoende van ruimte en heeft voldoende souplesse. 

De draf is voldoende van ruimte met een goede houding en een goed ondertredend achterbeen.  

De galop is krachtig, gedragen, goed van ruimte en wordt met een goede houding getoond. 

 

Kleur: vos   Stokmaat: 1.61 m.  Leeftijd: 18 jaar 

 

Zeronica is Grand Prix dressuur geklasseerd met Anouk Noordman uit Zuidwolde 
 
 
Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (november 2022). 
Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe kennis of gegevens wijzigen. 
 
 
 


