
Boet 516 
Geboren: 26 juni 2016 

Stokmaat: 1.66 

 

Afstamming: 
Jouwe 458 x Ster Uldrik 457 x Ster Preferent Sytse 385 x Ster Fetse 349 
(Stam 54) 
Verwantschap: 18.1 % (gemiddeld in 2019 17.8 %) 

 

Exterieur: 

Rastype:  
De hengst Boet 516 is een zeer rastypische hengst met veel front. Hij heeft een sprekend 
hoofd en een lange hals die verticaal gesteld is. Hij is zwart van kleur en heeft voldoende 
behang. 

Bouw:  
Boet 516 is een correct gebouwde hengst met goede verhoudingen. Hij heeft goede 
aansluitingen in de bovenlijn, maar is iets neerwaarts gebouwd. De nek heeft voldoende 
lengte. De schouder is voldoende schuin. De lendenen zijn breed en sterk. Het kruis heeft een 
gewenste ligging en is goed van lengte.  

Beenwerk:  
Het beenwerk is voldoende droog en hard. Het voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen is 
iets gehoekt. 

 

Geschatte fokwaarde exterieur: 
betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 

35% 112 109           103 107 112 
 

 

DNA tests:  

Dwerggroei:   drager 

Vosfactor:   niet drager 

Waterhoofd:   niet drager  

Veterinair:  
Bij Boet 516 is cornage vastgesteld. Bij cornage is er sprake van een verlamming van de 
(linker) stemband, waardoor de luchtdoorgang belemmerd kan worden. Cornage komt voor in 
verschillende gradaties. In de meeste gevallen heeft cornage een erfelijke oorzaak. Cornage 



kan echter ook veroorzaakt worden door bijvoorbeeld droes of een ernstige verkoudheid. De 
oorzaak van cornage is in een individueel geval achteraf lastig vast te stellen. 

De keelopnames van Boet 516 zijn door de KWPN-cornagecommissie beoordeeld. Volgens 
de KWPN-normering is de diagnose van de commissie, dat de hengst in de categorie ‘net niet 
acceptabel’ valt. Desondanks kan gesteld worden dat de hengst geen zichtbaar of hoorbaar 
last heeft gehad van cornage tijdens de training. 

De Hengstenkeuringsjury heeft de afweging gemaakt dat de hengst qua exterieur en 
verrichtingsbeeld toereikend compenseert om, ondanks het geconstateerde beeld ten aanzien 
van cornage, tot de fokkerij toegelaten te kunnen worden. Bij gebruik van de hengst moet er 
rekening mee gehouden worden, dat er een verhoogde kans is op cornage bij de 
nakomelingen.  

Karakter:  

Kenmerk beschrijving a b c d E beschrijving       
              

Stalgedrag lastig         x plezierig       

 druk         x rustig       

 bang     x     nieuwsgierig       

 onderdanig   x       dominant       

 afwachtend     x     brutaal       

 gespannen       x   ontspannen (bij opzadelen, inspannen, temperaturen, etc.)  
              

Berekenbaarheid onbetrouwb.       x   betrouwbaar       

Sensibiliteit weinig     x     veel       

Gespannen snel       x   niet snel       

Bewerkbaarheid moeilijk     x     gemakkelijk       

reactie op hulpen weinig     x     veel       

Inzet weinig     x     veel       

Werkhouding zuur       x   blij       

Doorzettingsvermogen weinig   x       veel (mentaal)     

Uithoudingsvermogen weinig     x     veel (fysiek)      

 bevriezen     x     vluchterig       

Concentratie snel afgeleid       x   niet snel afgeleid      

lerend vermogen weinig     x     veel       
 



 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport:  
Boet 516 heeft een goed verrichtingsonderzoek doorlopen. Het is een plezierige hengst in het 
werk. Zowel de ruiters als menners roemen de bewerkbaarheid van de hengst en zijn goede 
inzet. Hij reageert goed op de hulpen.  

Stap:  
De stap is zeer goed. De hengst beschikt over een ruime en tactmatige stap met veel 
lichaamsgebruik 

Draf:  
De draf is ruim en het achterbeen wordt goed onder het lichaam geplaatst met veel buiging in 
de gewrichten.  
 
Galop:  
De galop is ruim, gedragen en bergopwaarts. Boet 516 laat een goede zelfhouding in de galop 
zien.  
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Als rijpaard heeft Boet 516 zeer veel aanleg. Hij is goed bewerkbaar en beschikt over een 
prima instelling. Hij heeft een goede houding, een goed schakelend vermogen en veel balans.  
 
Geschiktheid als aangespannen paard:  
Als menpaard heeft Boet 516 veel aanleg. Hij beschikt over een goede houding, is bewerkbaar 
en heeft veel balans. Met name de draf valt hierin op.  
Als tuigpaard heeft Boet 516 ruim voldoende ‘go’, hij is daarin fijn te rijden. De hengst toont 
ruim voldoende houding en front.  Het voorbeen heeft veel ruimte en hij laat een goed 
achterbeengebruik zien.  

 
 
Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

9.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 84.5 

 
Behaalde punten menproef:      

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 87.5 

 
Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

7.0 7.0 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 82.5 

 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek:  



Boet 516 heeft gedurende het onderzoek in alle drie de disciplines een prima, constante 
verrichting getoond. Boet 516 is een hengst met veel souplesse en een fijne instelling, met 
name zijn goede stap en galop vallen positief op.  
Het verrichtingsonderzoek is positief afgesloten met zeer veel aanleg als men- en rijpaard en 
veel aanleg als tuigpaard.  
 
 
Moederrapport: 
Algemeen:  
De 7-jarige Stermerrie Nynke Ven is in goede conditie, straalt veel ras uit, is langgelijnd en 
hoogbenig. Het iets lange hoofd is sprekend. De merrie toont door de lange hals veel front en 
heeft veel behang. De hoofd-halsverbinding is licht. De schoft is goed ontwikkeld en loopt 
vloeiend over naar de rug. De bovenlijn is voldoende sterk, maar zou iets bespierder mogen 
zijn. Het lange kruis zou iets minder hellend kunnen zijn. Door het lange voorbeen is de 
romprichting horizontaal. De merrie heeft hard en droog beenwerk. Het achterbeen is licht 
gehoekt. Het voorbeen is licht frans, maar is correct onder het lichaam geplaatst. Nynke Ven 
stapt ruim en goed door het lichaam met veel regelmaat. 
De draf is ruim met een voldoende krachtig gebruik van het achterbeen, maar mist iets 
gedragenheid.   

 
Moederlijn:  
Boet 515 is de oudste nakomeling van Nynke Ven, een 2e premie Stermerrie van Uldrik 457. 
Z’n grootmoeder is een Ster Preferente merrie van Sytse 385. Van haar zijn 10 nakomelingen 
geregistreerd, waarvan 4 Ster zijn. De overgrootmoeder is een Stermerrie van Fetse 349. Van 
haar zijn 10 nakomelingen geregistreerd, waarvan 3 Ster. Uit de moederlijn komen ruim 
voldoende keuringspaarden echter zou er meer sport in de moederlijn voor mogen komen. 
 
 
Eindconclusie: 
Boet 516 heeft een zeer goed exterieur, een kwalitatief voldoende afstamming en heeft een 
zeer goede verrichting afgelegd in alle drie de disciplines.  
Op basis hiervan wordt hij ingeschreven in het stamboekregister met de naam Boet 516.  

 
Gebruiksadvies: 
Boet 516 kan een positieve bijdrage leveren aan de raskenmerken. Hij kan de stap verbeteren, 
hij kan de beentechniek in de draf en galop verbeteren en kan souplesse en bewerkbaarheid 
toevoegen aan de fokkerij. Boet 516 past het beste bij merries waarbij ras, stap en beweging 
verbeterd kunnen worden en die voldoende opwaarts gebouwd zijn.  

 

 

 


