
Fryso 518
Geboren op: 13 februari 2017
Stokmaat: 1.64

Afstamming:
Hessel 480 x Ster Jisse 433 x Ster Anton 343 x Vb-Pref. Doeke 287
(Stam 121)
Verwantschap: 17.5 % (gemiddelde in 2020: 17,8%)

Exterieur:

Rastype: 
Fryso 518 een voldoende rastypische hengst, het hoofd kan sprekender. De hals is iets 
horizontaal gesteld. De hengst heeft ruim voldoende behang en is zwart van kleur. 

Bouw: 
De hengst is een iets klassieke, langgelijnde hengst. Zijn hals is iets zwaar bespierd met 
voldoende lengte. De hengst heeft een horizontale romprichting. Zijn schouder is voldoende 
lang en schuin geplaatst. De schoft is goed ontwikkeld maar zou meer in een vloeiende lijn over 
mogen lopen naar de rug. De bespierde lendenen zijn goed aangesloten en het kruis is goed van 
lengte met een gewenste ligging. 

Beenwerk: 
Het beenwerk is hard en lang gekoot en is in het voorbeen licht toontredend. Het achterbeen is 
correct gesteld. 

Geschatte fokwaarde exterieur:

Betrouwbaarheid Rastype Bouw Beenwerk Stap Draf

41% 101 107 105 104 108

 

DNA tests: 

Dwerggroei: drager
Waterhoofd: niet drager
Vosfactor niet drager

Veterinair:  geen opmerkingen
Cornage: klasse net acceptabel



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: 
Fryso 518 is vanwege een onregelmatigheid in de stap veertien dagen later aangeleverd. Na de 
aanlevering heeft hij in het CO een goede ontwikkeling doorgemaakt. Hij laat zich steeds meer 
los in de bovenlijn, waardoor hij meer op lengte kan worden gereden. Fryso 518 heeft een goede
instelling, veel inzet en heeft veel bereidheid tot werken. Hij laat zich goed bewerken en geeft 
zowel de ruiter en menner een fijn gevoel. 

Stap:
De stap is voldoende ruim, zeer actief en met veel buiging in het spronggewricht. In het begin 
had Fryso 518 moeite met de tact. Naarmate hij leerde zich meer te ontspannen en de bovenlijn 
los te laten kwam dit de tact, de ruimte in de stap en de correctheid in de bewegingsafloop ten 
goede. 

Draf: 
De krachtige draf is lichtvoetig, zeer actief met veel buiging in het spronggewricht. De 
arbeidsdraf heeft veel balans, gedragenheid en een ruim voldoende zweefmoment. Het 
achterbeen wordt ruim voldoende onder de massa geplaatst. Het voorbeen toont zeer veel 
knieactie. De draf kan meer schoudervrijheid tonen. In de loop van het traject is Fryso 518 zich 
meer gaan ontspannen. Hierdoor is de ruimte en souplesse in beweging verbeterd. Onder het 
zadel kan Fryso 518 goed terugschakelen. Zowel onder het zadel als voor de wagen kan Fryso 
518 bij het verruimen geslotener blijven. 

Galop:
De galop is krachtig, toont zeer veel activiteit en is voldoende bergop. In de loop van het traject 
heeft de galop gewonnen aan geslotenheid en balans. De ruiters geven aan dat de galop erg fijn 
aanvoelt. 

Geschiktheid als rijpaard:
Fryso 518 heeft zeer veel aanleg als rijpaard. Hij beschikt over een voldoende ruime stap en over
een krachtige draf met zeer veel bewegingstechniek. Hij kan zeer goed terugschakelen en heeft 
een goed bewerkbare galop, die fijn aanvoelt. Bij het verruimen kan de draf nog geslotener 
blijven. Hij geeft de ruiter een goed gevoel. 

Geschiktheid als aangespannen paard:
Fryso 518 heeft veel aanleg als men- en tuigpaard. Hij heeft aangespannen een zeer goede 
bewegingstechniek met veel buiging in het spronggewricht. Het achterbeen wordt daarbij 
voldoende onder de massa geplaatst. Als tuigpaard heeft hij veel actie, met voldoende 
lichaamshouding, hij kan meer front maken en iets meer schoudervrijheid tonen. Het achterbeen 
kan daarbij een fractie meer tot dragen komen. 



Behaalde punten rijproef:

Stap Draf Galop Balans &
houding

Souplesse Schakelen Impuls Totaal

6.5 8.0 7.5 7.5 7.0 8.0 8.0 82.0

Behaalde punten menproef:

Stap Draf Balans & houding Soupless
e

Schakelen Impuls Totaal

6.5 8.0 7.5 7.5 7.5 8.0 82.5

Behaalde punten tuigproef:

Gebruik
voorbeen

Gebruik
achterbeen

Zweef-
moment

Houding Front Souplesse Impuls Totaal

7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 81.0

Conclusie verrichtingsonderzoek: 

Fryso 518 heeft zich in het CO in alle drie de disciplines goed verbeterd. Bij ontspanning 
beweegt hij goed door het lichaam en kan hij meer op lengte worden gereden. Hij laat zich goed 
bewerken en staat goed aan te hulpen. Hij heeft inzet, veel go en geeft de ruiters en menners een 
fijn gevoel.  



Moederrapport:

Algemeen:
De 8-jarige Stermerrie Marrit van de Pôle is in een goede conditie, heeft ruim voldoende ras 
uitdrukking en is sterk gebouwd. Zij heeft een sprekend hoofd, de hoofd- halsverbinding is 
enigszins zwaar en heeft voldoende lengte in de hals. Hoewel de schouderligging niet de 
gewenste schuine ligging heeft, zijn de verbindingen in de bovenlijn vloeiend en sterk met een 
correcte kruisligging en lengte. De romprichting mag opwaartser. Het beenwerk is correct 
gesteld, maar kan meer kwaliteit uitstralen.

De stap van deze merrie is met tact, ruimte en kracht. De draf is tactmatig met een hoog ritme en
zou meer ruimte en kracht kunnen tonen.

Moederlijn:
Fryso 518 is een zoon van de 8-jarige en 2de premie Stermerrie Marrit van de Pôle (Jisse 433). 
Naast  Fryso 518 zijn er tot nu twee geregistreerde nakomelingen, een veulen en een 2-jarige.

Grootmoeder, de 20-jarige 2de premie Stermerrie Aukje A (Anton 343) heeft tot nu toe 13 
geregistreerde veulens ter wereld gebracht, waarvan 2 merries Ster met een 2de premie in het 
stamboek zijn opgenomen en één hengst is Ster verklaard. Zoon Time A (Jasper 366) heeft in de
dressuur 5 winstpunten behaald op Z1 niveau.

Overgrootmoeder Merte, Vb Pref. *4 (Doeke 287) is Preferent verklaard met 4 stermerries uit 10
geregistreerde nakomelingen. Dochter Roza W Ster Sport (Jasper 366) heeft 6 winstpunten 
behaald op Z1 niveau.

Vermeldenswaardig is dat van dochter Wendy Merte Ster (Tsjitse 387) tot nu toe een Kroon en 
Modelmerrie zijn geregistreerd.

Uit de moederlijn komen twee nakomelingen voor die in de dressuur in de klasse Z1 zijn 
geklasseerd. In de verdere moederlijn komen we alleen stamboekmerries tegen.

Deze merrielijn komt uit de betrekkelijk kleine en onbekende stam 121.

Eindconclusie: 
Fryso 518 heeft een goed exterieur en een voldoende afstamming. Hij heeft een goede 
verrichting afgelegd met aanleg voor alle drie de disciplines. Op basis hiervan wordt hij 
ingeschreven in het stamboekregister met de naam Fryso 518. 

Gebruiksadvies: 

Fryso 518 kan bouw, kracht, bewegingstechniek, instelling en bewerkbaarheid verbeteren. 
Hij is te gebruiken bij merries met een goede stap en met goede raskenmerken. 


