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21 dagen verrichtingsonderzoek/tuigpaardhengsten –najaar 2022 
 

Cat.nr. onderzoek: 70, cat.nr. HK’22: 716 

14-05-2019, 1,66 M, DONKERBRUIN 
 V. ICELLIE V. BOCELLIE PROK 
 M. HELGA T TP STB STER 
  V. CIZANDRO PREF M. PETRA TP STB STER, PREF, PREST 
  MV. KOBLENZ -- WATERMAN PREF 
 FOKKER: H.H.J. TONNAER, YSSELSTEYN LB 
 GER.: GEBR VAN MANEN, ZUIDERKADE 41, 6718 PG EDE 
 J. THIJS, OUDENMOLEN 4 A, 5591 TN HEEZE 
VERW.SCHAP: 10,6% (LAAG-GEM) 

  

Front Lichaams-

houding 

Zweefmoment Actie van het 

voorbeen 

Gebruik van 

het achterbeen 

Looplust Bewerkbaarheid/

instelling 

Algeheel beeld 

als tuigpaard 

8,5 8,5 8,5 9 8,5 8 8 8,5 

 

Afstamming: 

De driejarige premiehengst Oberon is een zoon van Icellie die op zijn beurt een 
zoon is van de volbloed Hackney-hengst Bocellie PROK en de ster preferente 

Jonker-dochter Petrose. Vader Icellie wordt met succes uitgebracht in de sport en 
heeft 72 winstpunten. Oberon is, na de vorig jaar ingeschreven Norking Apple, 
de tweede goedgekeurde zoon van Icellie. 

Oberon’s moeder Helga-T is een nationale sterdochter van de onlangs preferent 
verklaarde Cizandro en de ster preferente prestatiemerrie Petra (v. Koblenz). 

Cizandro heeft naast opvallende fokkerijprestaties een bijzonder succesvolle 
sportcarrière gerealiseerd. Cizandro kreeg reeds vier zonen goedgekeurd, Oberon 
in zijn eerste goedgekeurde kleinzoon. Oberon komt uit de bekende Petra foklijn 

van Harrie Tonnaer. Helga T bracht  tot nu toe vijf veulens waarvan haar in 2019 
geboren zoon Oberon de tweede is. Grootmoeder Petra is ook de moeder van de 

voormalige tuigpaardhengst Aquarel die nu op internationaal niveau Grand Prix 
dressuur loopt. Ook bracht Petra het concourspaard Jack Sparrow PSH (ster van 
Cizandro) die 115 winstpunten heeft. Volle zus, de nationale keurmerrie Nadira-

T, realiseerde dit jaar een IBOP 81. Daarnaast bracht Helga ook diverse 
internationale menpaarden. 

 
Onderzoekrapport: 

Oberon is een eerlijke, betrouwbare zeer tuigtypische hengst die over veel tot 
zeer veel aanleg als tuigpaard beschikt maar wat sensibeler zou mogen zijn. 
De hengst heeft zeer veel bereidheid tot werken en laat zich goed rijden. 

De stap is ruim en krachtig. 
Voor de showwagen heeft de hengst een aansprekend front, zet hij de hals er 

zeer goed op maar zou hij in het front nog een fractie meer mogen terugkomen. 
De hengst heeft veel tot zeer veel lichaamshouding en lichaamsgebruik en rijst in 
de voorhand. 

Oberon heeft veel tot zeer veel knie-actie en zeer veel schoudervrijheid. Het 
achterbeen wordt zeer goed gebogen en zeer goed en krachtig ondergebracht.  

De draf heeft veel tot zeer veel zweefmoment en heeft daarnaast een opvallend 
goede techniek. 
De hengst heeft veel looplust en heeft als tuigpaard veel tot zeer veel aanleg en 

geeft zijn rijder een goed gevoel.   
 

Fok/aanparingsadvies: 
Oberon kan kenmerkende tuigtypische eigenschappen vererven. Merries dienen 
over ras, uitstraling en een royale belijning te beschikken.  

 

 



Dit verslag bevat de gegevens en kennis op het moment van goedkeuren (najaar 
2022). Sommige gegevens in het verslag kunnen later op grond van nieuwe 
kennis of gegevens wijzigen. 


