
Foeke 520
Geboren op: 11 juni 2017
Stokmaat: 1.65 m

Afstamming:
Jehannes 484 x Ster Pref.*4 Prest. Onne 376 x Ster Pref.*5 Teunis 332 x Model Pref.*7 Oege 
267 (Stam 38)
Verwantschap: 18.0 % (gemiddelde in 2020: 17,8%)

Exterieur:

Rastype: 
Foeke 520 is een rastypische hengst, het hoofd is zeer sprekend. Zijn fraai gevormde hals is 
verticaal geplaatst. Foeke 520 heeft ruim voldoende behang en is zwart van kleur. 

Bouw: 
Foeke 520 heeft een moderne opdruk, maar zou langer gelijnd mogen zijn. Zijn hals is goed 
gevormd. Foeke 520 heeft een iets neerwaartse romprichting. Zijn schouder is voldoende lang
en schuin geplaatst. De schoft is goed ontwikkeld en loopt in een vloeiende lijn over naar de 
rug. De lendenen zijn goed aangesloten en het kruis zou meer lengte mogen hebben en minder
hellend mogen zijn. 

Beenwerk: 
Het beenwerk is hard en lang gekoot. De hengst is in het voor- en achterbeen correct gesteld. 

Geschatte fokwaarde exterieur:

Betrouwbaarheid Rastype Bouw Beenwerk Stap Draf

43% 108 107 105 102 106

 

DNA tests: 

Dwerggroei: drager
Waterhoofd: niet drager
Vosfactor: niet drager

Veterinair:  geen opmerkingen
Cornage: klasse goed



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*

 

  

Gedrag in de training
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**  

Uithoudingsvermogen weinig    x   veel***   

bevriezen    x   vluchterig

Concentratie snel afgeleid      x  niet snel afgeleid

Lerend vermogen weinig     x veel

* bij opzadelen, inspannen, temperaturen etc. 
** mentaal
*** fysiek



Verrichtingsonderzoek:

Trainingsrapport: 
Foeke 520 zijn start in het onderzoek was niet optimaal. Hij maakt een nog groene indruk en 
is snel afgeleid. Zijn energie raakt snel op. Nadat hij op ander voer is gezet, verbetert zijn 
verrichting. Hij kan het werk beter aan. De aanleuning is nog wisselend en hij is sensibel op 
de omgeving. 
Foeke 520 heeft een goede instelling. Hij reageert scherp op de hulpen, heeft veel go en een 
zeer goede bewegingstechniek. Zowel de ruiters als de menners geeft hij een zeer goed 
gevoel.  

Stap:
De stap is ruim, krachtig en met tact en souplesse.

Draf:
De draf heeft een goede bewegingstechniek, is zeer constant met veel balans, gedragenheid en
souplesse. Het voorbeen wordt daarbij ruim weggezet en toont knieactie. Het achterbeen 
wordt daarbij met veel buiging onder het lichaam geplaatst. In draf toont Foeke 520 veel 
zelfhouding en geeft een mooi beeld met veel front. 

Galop:
De galop heeft kwaliteit en is ruim voldoende opwaarts gesprongen. Foeke 520 kan daarin 
nog wat meer lossigheid tonen. Gedurende het onderzoek hebben de balans en geslotenheid 
zich verbeterd. Foeke 520 heeft een goede houding in galop. 

Geschiktheid als rijpaard:
Als rijpaard heeft Foeke 520 zeer veel kwaliteit. Hij heeft een goede instelling, een goede 
inzet en is zeer goed bewerkbaar. Foeke 520 reageert scherp op zijn omgeving en is dan snel 
afgeleid. 
Hij heeft in alle drie de gangen een goede bewegingstechniek. In het werk toont Foeke 520 
een zeer goede zelfhouding en beweegt met veel balans, gedragenheid en souplesse. De galop 
mag nog winnen aan kracht. 

Geschiktheid als aangespannen paard:
Voor de wagen toont Foeke 520 veel talent als men- en tuigpaard. Hij heeft een goede 
zelfhouding en een goede bewegingstechniek. Hij is nog sensibel op zijn omgeving wat soms 
ten koste gaat van zijn lichaamsgebruik en de aanleuning. Bij ontspanning heeft Foeke 520 
een goede zelfhouding en toont dan veel gedragenheid. Tevens heeft hij veel souplesse en 
veel zweefmoment. Het achterbeen wordt dan goed en met veel buiging onder de massa 
geplaatst. Foeke 520 heeft in draf een ruim wegzettend voorbeen met veel knieactie. Hij heeft 
veel go. Foeke 520 laat zich voor de wagen zeer goed bewerken en geeft de menners een zeer 
goed gevoel. 



Behaalde punten rijproef:

Stap Draf Galop Balans &
houding

Souplesse Schakelen Impuls Totaal

7.5 8.5 7.5 8.0 8.0 7.0 7.5 85.5

Behaalde punten menproef:

Stap Draf Balans & houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal

7.0 8.0 8,5 8.0 7.5 8,0 86.5

Behaalde punten tuigproef:

Gebruik
voorbeen

Gebruik
achterbeen

Zweef-
moment

Houding Front Souplesse Impuls Totaal

8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 7.5 8.0 86.0

Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Foeke 520 heeft zich in het onderzoek goed ontwikkeld in alle drie disciplines. In het werk is 
hij snel afgeleid, maar beschikt over veel inzet, is zeer goed bewerkbaar en beweegt met veel 
balans en gedragenheid. Van nature beschikt hij over veel zelfhouding. Voor de wagen valt 
zijn tuigtypische beeld positief op.  

Moederrapport:

Algemeen:
Deze aansprekende 18-jarige merrie Hadewich (Onne 376) straalt nog veel duurzaamheid en 
jeugdigheid uit in haar exterieur en is nog steeds in goede conditie. Het kleine hoofd is 
sprekend. De hoofd- halsverbinding is licht. De hals kan iets langer en komt enigszins diep uit
de borst. De hals stand heeft de gewenste, verticale richting. De bovenlijn is sterk met goede 
verbindingen. De kruisligging is ten opzichte van het populatiegemiddelde hellend. 

Mede door het lange voorbeen is de romprichting horizontaal. Het voorbeen is licht 
onderstandig en het achterbeen is vrij recht in het spronggewricht. De kootstand in het 



achterbeen toont enige slijtage met de gebroken voetas. De hoeven zijn voldoende 
ontwikkeld. De merrie toont nog veel hardheid in het beenwerk.

De stap is regelmatig en ruim, maar zou meer buiging in de sprong mogen tonen. De 
bewegingsafloop van het voorbeen is licht scheppend. Voor een 18-jarige merrie toont de draf
nog ruim voldoende tact, regelmaat en correctheid.

Moederlijn:
Foeke 520 is de op één na laatste geregistreerde nakomeling van de 18-jarige Ster, Pref.*4 en 
Prest. merrie Hadewich (Onne 376). Van deze merrie zijn tot nu toe 13 nakomelingen 
geregistreerd, waarvan de merrie Odewich van de Olde Mette Moate Kroon Sport AA 
(Stendert 447) en Rafaella van de Olde Mette Moate Model AA (Beart 411) het meest 
opvallend zijn. Daarnaast zijn er nog 2 nakomelingen Ster geworden.
Grootmoeder Tyalda fan Ychten Ster Pref.*4 (Teunis 332) komt uit de bekende en zeer goed 
fokkende Benedictuslijn met Marrit B. Model Pref.*7 (Oege 267) en vervolgens Wijkje 
Model Pref.*6 Prest. Zij is onder andere de moeder van de stamboekhengsten Djurre 284 en 
Tjerk 328 Sport Pref. en de bekende tuigpaardmerries Metsje B. Model (Ritske 202) en Jelkje 
Model (Ritske 202). Tyalda fan Ychten heeft 12 geregistreerde nakomelingen, waarvan naast 
Hadewich ook de merrie Tanwen D. Kroon AA ( Folkert 353) het meest in het oog springt. 

Overgrootmoeder Marrit B. Model/Pref.*7 (Oege 267)heeft in totaal 14 geregistreerde 
nakomelingen, waarvan 7 paarden Ster zijn verklaard. 
In de moederlijn komen 9 nakomelingen voor die in de dressuur in Klasse Z1 of hoger 
geklasseerd zijn.

Deze moederlijn uit stam 38 heeft naast kwaliteit ook de gewenste vruchtbaarheid getoond. 

Eindconclusie: 
Foeke 520 heeft een goed exterieur met een goede afstamming. Hij heeft een uitstekende 
verrichting afgelegd met veel aanleg voor alle drie de disciplines. 
Op basis hiervan wordt hij ingeschreven in het stamboekregister met de naam Foeke 520. 

Gebruiksadvies:
Foeke 520 kan een positieve bijdrage leveren aan de raskenmerken, de bouw, stap, draf en het
lichaamsgebruik. Tevens kan hij een positieve bijdrage leveren aan instelling en 
bewerkbaarheid. Foeke 520 kan breed gebruikt worden bij merries die niet drager zijn van de 
dwergfactor. 


