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Nieuwe indeling
De indeling van deze 

Hengsteninformatie is vernieuwd.  

Alle informatie over de betreffende 

hengst staat overzichtelijk bij elkaar. 

De totaallijsten zijn op de website te 

vinden onder het menu Fokkerij  

KFPS-hengsten  fokwaarden/rapportages hengsten.

Welke hengsten?
In de uitgave van 2023 zijn alle actieve levende hengsten met 

dekvergunning vermeld. Overleden hengsten zijn niet vermeld maar 

van een aantal is er wel diepvriessperma beschikbaar, kijk hiervoor 

op de website of informeer hiervoor bij het hengstenstation. 

Bij het bekijken van de fokwaarden voor exterieur moet rekening 

gehouden worden met het feit dat voor jonge hengsten nog geen 

informatie van nakomelingen is meegenomen. Deze fokwaarden 

zijn gebaseerd op afstammingsgegevens en de exterieurbeoordeling 

(lineaire score) van de hengst zelf. Voor hengsten die het nakomelin-

genonderzoek hebben doorlopen, geldt dat hier de fokwaarden 

bijna volledig zijn gebaseerd op keuringsgegevens (lineaire score) en 

ABFP-gegevens van de nakomelingen. De betrouwbaarheid van de 

fokwaarden van jonge hengsten is nog laag. Dit betekent dat de 

fokwaarden meer kunnen veranderen (als meer nakomelingen 

gekeurd of getest worden) dan bij oudere hengsten met een hoge 

betrouwbaarheid. Door de lagere betrouwbaarheid van de fokwaar-

den van jongere hengsten, worden deze voorzichtiger ingeschat en 

liggen hierdoor dichter bij het rasgemiddelde (100). 

Welke kenmerken?
Van de hengsten zijn de volgende kenmerken weergegeven:

1. Fokwaarde (lineaire) exterieurkenmerken

2. Fokwaarden voor beweging/ sportaanleg (o.b.v. aanlegtesten)

3. Fokwaarden voor karakter

4. Fokwaarden voor sport (o.b.v. competitiesport)

Toelichting fokwaarden
Gezien de complexiteit van de fokwaardeschatting voor de 

exterieurkenmerken en sportaanleg is een toelichting ten aanzien 

van de totstandkoming en de interpretatie van de cijfers op z’n 

plaats. In deze toelichting wordt verder aandacht besteed aan 

hoe de cijfers gebruikt kunnen worden bij de hengstenkeuze.

De lineaire exterieurkenmerken
De fokwaarden voor de exterieurkenmerken zijn gebaseerd op 

de lineaire scores, welke sinds 1993 wordt vastgelegd bij de 

stamboekopname van paarden. Van 25 exterieurkenmerken 

wordt een score gegeven tussen de 5 en de 45, met als gemid-

delde 25. Het gaat bij lineaire kenmerken nadrukkelijk om een 

constatering en niet om een waardering. De kenmerken zijn zo 

gekozen, dat aan de hand van het lineair rapport een zo com-

pleet mogelijk beeld van het exterieur van een paard ontstaat. De 

lineaire kenmerken zijn te verdelen in twee soorten:

Optimumkenmerken: kenmerken waarbij de gemiddelde score  

(25) of fokwaarde (100) het meest gewenst is. Voorbeelden van 

dergelijke kenmerken zijn: rugvorm en achterbeenvorm.

Maximumkenmerken: kenmerken waarvoor geldt, hoe hoger 

hoe beter (bijv. hoofduitdrukking, bewegingsuitdrukking, etc.) 

of kenmerken waarbij het optimum duidelijk boven het gemid-

delde ligt, zoals halsstand en hoefvorm. Het verschil is visueel 

zichtbaar gemaakt doordat de fokwaarden voor maximumken-

merken zijn weergegeven in donkerblauwe balken (gunstig) en 

rode balken (ongunstig) en fokwaarden voor optimumkenmer-

ken in lichtblauwe balken. Naast de 25 lineaire kenmerken 

bestaat het overzicht uit een gemeten kenmerk, de stokmaat.

De waarderende exterieurkenmerken
Naast de 25 lineaire exterieurkenmerken worden tevens 3 

waarderende kenmerken gescoord: rastype, bouw en beenwerk. 

Gaat het bij de lineaire kenmerken om een beschrijving, bij de 

waarderende kenmerken om een waardering. Bij de beoordeling 

van de waarderende exterieurkenmerken spelen de gerelateerde 

lineaire kenmerken een belangrijke rol. De waarderende kenmer-

ken worden gescoord in de range van 4 tot 9. Sinds 2016 worden 

de cijfers voor de waarderende kenmerken gescoord tijdens de 

graadverhoging ook in de fokwaardeschatting meegenomen. 

Daarnaast worden sinds 2017 de onderbalkcijfers gescoord in de 

rubrieken Stermerries in de fokwaardeschatting meegenomen.

Beweging en sportaanleg
De fokwaarden voor de bewegingskenmerken stap, draf en 

galop worden berekend vanuit de scores voor stap en draf uit de 

exterieurkeuring en de scores voor stap, draf en galop vanuit de 

aanlegtesten (ABFP en IBOP). Naarmate er van meer nakomelin-

gen met informatie uit de aanlegtesten komt, hoe kleiner de 

beweging aan de hand een rol speelt in de fokwaarden. Bij een 

groot aantal nakomelingen met aanlegtestinformatie wordt de 

invloed van beweging aan de hand zelfs nagenoeg nul. De 

Hengsteninformatie 2023
De Hengsteninformatie 2023 wordt u aangeboden als hulpmiddel bij de hengstenkeuze. Bij de 

hengstenkeuze is het niet alleen van belang kwalitatief de beste hengsten te gebruiken, maar nog 

belangrijker is het om correcte paringen te maken. Het KFPS streeft ernaar om zo veel mogelijk 

verervingsgegevens van de hengsten beschikbaar te maken.
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reden hiervan is dat de beweging in de aanlegtesten (onder het 

zadel en aangespannen) dichter bij het fokdoel staan dan 

beweging aan de hand.

Karakter
Vanaf de uitgave 2020 worden voor het eerst ook fokwaarden 

voor karakter weergegeven. Deze informatie is afkomstig van de 

20 nakomelingen in de ABFP-testen die voor karakter worden 

gescoord door het ruiterteam. De gepubliceerde karakterken-

merken zijn: betrouwbaarheid/berekenbaarheid; bewerkbaar-

heid; inzet en uithoudingsvermogen.

Sport (competitiesport)
Vanaf de uitgave 2023 worden voor het eerst ook de fokwaar-

den voor sport op basis van sportstanden weergegeven. De 

informatie is afkomstig vanuit de KNHS en betreft de hoogst 

bekende standen voor de Dressuur en Mennen Dressuur. De 

betrouwbaarheid is nog laag en de mate van erfelijkheid gering. 

Voor de toekomst is het de bedoeling om ook de internationale 

sportstanden vanuit de sportbond FEI en resultaten vanuit de 

tuigsport toe te voegen. 

Het schattingsmodel
De fokwaarden, geschat door CRV, worden geschat met een 

zogenaamd schattingsmodel. Het schattingsmodel geeft aan 

voor welke invloeden de verschillen tussen (in dit geval) heng-

sten worden gecorrigeerd. De exterieurcijfers worden voor de 

volgende effecten gecorrigeerd: fokwaarde van de moeder van 

de nakomeling, leeftijd bij keuren, geslacht; jurylid en keuring. 

Deze correctie vindt plaats om een zo zuiver mogelijk beeld te 

krijgen in welke mate de verschillen in nakomelingengroepen 

worden veroorzaakt door verschil in genetische aanleg van de 

hengsten. Door deze correctiefactoren maakt het in principe niet 

uit dat de ene hengst gepaard wordt met kwalitatief betere 

merries dan de andere. Het soort schattingsmodel dat gebruikt 

wordt is het zogenaamde diermodel. Met een diermodel wordt 

naast gegevens van nakomelingen ook informatie meegenomen 

van familieleden. De bijdrage van deze informatie neemt af 

naarmate meer informatie van nakomelingen beschikbaar komt.

Interpretatie van de fokwaarden
De fokwaarden zijn uitgedrukt in een gemiddelde van 100 met 

een spreiding van 4 punten. Deze basis is vastgesteld op 2001. 

De gemiddelde fokwaarden van alle paarden geboren in 2001 is 

hierbij voor ieder kenmerk gesteld op 100 en de spreiding 

(standaard afwijking) van deze fokwaarden is gesteld op 4. 

Fokwaarden met een afwijking t.o.v. 100 van één maal de 

spreiding (tussen 96 en 104) moeten worden beschouwd als 

gemiddeld. Ruim 2/3 van de fokwaarden zit in dit gebied. Het 

spreekt voor zich dat hoe groter de afwijking t.o.v. 100 is, hoe 

groter het te verwachten effect is. Een hengst die een fokwaar-

de heeft van 109 of hoger voor bijvoorbeeld bewegingsuitdruk-

king, behoort tot de 2% beste hengsten uit de populatie. Bij een 

fokwaarde hoger dan 112 is dit 0,1%. De fokwaarden voor 

totaal-exterieur en totaal-beweging zijn het gemiddelde van de 

onderliggende kenmerken (rastype, bouw en beenwerk respec-

tievelijk stap, draf en galop), vermenigvuldigd met 1,25 om voor 

de totaal-fokwaarden ook een spreiding van 4 te krijgen.

Weergave van de fokwaarden
De fokwaarden zijn per kenmerk weergegeven met ‘balken’. 

Zoals aangegeven zijn de maximumkenmerken uitgedrukt in 

donkerblauw (gunstig) en rood (ongunstig) en optimumkenmer-

ken met lichtblauwe balken. Voor de optimumkenmerken geldt 

dat (extreme) uitslagen naar zowel links als rechts een ongunstig 

beeld weergeven, 100 is hier optimaal.

Samengevat: balken naar links zijn meestal ongunstig en balken 

naar rechts zijn gunstig, behalve voor de lichtblauwe balken.

Betrouwbaarheid
De mate waarin de fokwaarde een nauwkeurig beeld geeft van 

de werkelijke genetische aanleg van een hengst, wordt uitge-

drukt in de betrouwbaarheid (btbh.). De betrouwbaarheid 

wordt met name beïnvloed door het aantal gekeurde nakome-

lingen. Bij een lage betrouwbaarheid kunnen fokwaarden nog 

behoorlijk veranderen, als meer nakomelingen worden gekeurd. 

De betrouwbaarheid kan als volgt worden geïnterpreteerd:

btbh. interpretatie

< 70%  matig betrouwbaar

70-80%  redelijk betrouwbaar

80-90%  goed betrouwbaar

>90%  zeer betrouwbaar

De betrouwbaarheid moet voor iedere fokwaarde 30% of meer 

bedragen om voor publicatie in aanmerking te komen. 

Gebruik van de fokwaarden
De exterieurfokwaarden zijn een uitstekend hulpmiddel bij het 

maken van een juiste paringscombinatie. De manier waarop dit 

gedaan kan worden is, door op het lineair scoringsformulier van 

de merrie te kijken welke punten voor correctie in aanmerking 

komen. Is het kenmerk dat gecorrigeerd moet worden een 

maximumkenmerk, dan dient een hengst geselecteerd te 

worden die een (duidelijk) positieve vererving heeft voor dit 

kenmerk (balk naar rechts). Gaat het om een optimumkenmerk, 

dan is de beste keuze, een hengst met een (lichte) afwijking in 

tegenovergestelde richting, afhankelijk van de score van de 

merrie. Gebruik van de fokwaarden voor sportaanleg. Zoals u 

ziet zijn er fokwaarden geschat voor de basisgangen in de 

exterieurbalk en in de sportaanlegbalk. De eerste is gebaseerd 

op de beoordeling van de basisgangen in de keuringsbaan (aan 

de hand), terwijl de tweede is gebaseerd op de beoordeling van 
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de basisgangen in het gebruik (ABFP-test). Voor de meeste 

hengsten komen deze fokwaarden in grote lijnen overeen. Er 

zijn echter hengsten die een fokwaarde voor de basisgangen in 

de sportindex hebben die nogal wat lager is dan de fokwaarde 

voor de basisgangen in de exterieurbalk. Gezien het feit dat het 

fokdoel aangeeft dat we paarden willen fokken die juist in het 

gebruik goede basisgangen bezitten, zouden de fokwaarden 

voor sportaanleg zwaarder in uw beoordeling van de hengsten 

moeten worden meegenomen.

Verwantschapspercentage
Voor de stamboekhengsten is het verwantschapspercentage 

weergegeven. Dit getal geeft het verwantschap van de hengst 

weer met de populatie. Hoe lager dit getal is, hoe groter de 

bijdrage een dergelijke hengst kan leveren aan de bloedsprei-

ding. Het gemiddelde percentage van de stamboekhengsten ligt 

op ongeveer 17,8%. Het verwantschapspercentage wordt 

berekend door de inteelt te berekenen van fictieve veulens uit 

de combinatie van alle individuele hengsten met de merriepopu-

latie. De merriepopulatie is hierbij gedefinieerd als alle merrie-

veulens geboren in de afgelopen 3 jaar in totaal ruim 8000 

dieren. In de inteeltberekening worden alle bekende generaties 

meegenomen (dus niet alleen de eerste 5 generaties). Het 

verwantschapspercentage wordt beïnvloed door de mate waarin 

de bloedopbouw overeenkomt of afwijkt van de populatie. 

Naarmate een hengst meer gebruikt wordt zal het verwant-

schapspercentage toenemen. Het verwantschapspercentage is 

een van de kenmerken die bij de jonge hengstenselectie wordt 

meegenomen, met als doel de inteelttoename te beperken. In 

de berekeningen van het verwantschapspercentage in deze 

uitgave, is voor het eerst een correctie toegepast voor missende 

pedigree-informatie. Hierdoor is het verwantschapspercentage 

voor hengsten met een ‘korte moederlijn’ naar boven toe 

bijgesteld.

Preferentschapspunten
Bij elke hengst in deze Hengsteninformatie staat ook het aantal 

punten voor het preferentschap vermeld. De preferentschaps-

punten is een optelling van punten die de nakomelingen van de 

hengst krijgen wanneer ze een predicaat hebben ontvangen. Per 

predicaat zijn vastgestelde wegingsfactoren.  Zo telt een Ster 

voor 1 punt mee en een stamboekhengst die goedgekeurd is op 

basis van nakomelingen brengt 50 punten in.  Het totaal van 

deze punten staat bij de hengsten vermeld, echter de vuistregel 

dat 1000 punten het predicaat Preferent oplevert is niet meer 

van toepassing. Voor een stamboekhengsten met minimaal 700 

nakomelingen van minimaal drie jaar en ouder wordt ook een 

verhoudingsgetal berekend en jaarlijks gepubliceerd. Dit verhou-

dingsgetal geeft aan of een hengst uitzonderlijk presteert 

vergeleken met andere hengsten in dat jaar. Het gemiddelde 

verhoudingsgetal over een aantal jaren bepaalt of een hengst 

Preferent kan worden. Voor meer uitleg over de preferent-

schapspunten: www.kfps.nl  Het KFPS  reglementen en 

richtlijnen  registratiereglement.

Hengsteninformatie op de website
Op de website van het KFPS (www.kfps.nl) is informatie over de 

hengsten te vinden onder Informatie over fokkerij en via 

MIJNKFPS. Bovendien kunt u door selectiecriteria aan te geven, 

selecties maken in hengsten.
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
94 104 102 106 105

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
88 100 99 101 100 101

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,4 96

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

- - - - -

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
68 101

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
142 122 47% 3 1 5 2 23 22
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
22 1 1 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn Score verhoudingsgetal (norm)
14 11 2 15 0 520 1,1 (2,2)
aftek. toegest.: 1,2%

niet toegest.: 2,5%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: drager

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 2
Veulens geboren 2022: 1
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 50%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 1 0 0

Hengstenstation:
Iron Spring Farms, Coatesville, US - www.ironspringfarm.com

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
97 101 108 104 104

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
93 114 110 107 113 101

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
19,5 90

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

66 103 101 99 98

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
88 105

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
269 317 59% 50 26 32 10 32 45
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
131 7 6 5
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn Score verhoudingsgetal (norm)
30 95 25 77 10 3348 2,8 (1,8)
aftek. toegest.: 2,0%

niet toegest.: 0,7%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 15
Veulens geboren 2022: 14
Veulens overleden 2021: 2
Geboorte %: 93%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
2 4 0 0

Hengstenstation:
Gebr. Van Manen, Ede - www.hhgebrvanmanen.nl

hoofduitdrukking 103 onedel edel
hoofd/halsverb. 97 zwaar licht
halslengte 104 kort lang
halsstand 103 horizontaal vertikaal
schouderligging 103 steil schuin
rugvorm 99 week strak
lendenvorm 99 week strak
kruisvorm 103 horizontaal hellend
kruislengte 101 kort lang
romp 103 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 103 kort lang
voorbeenstand 99 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 105 kort lang
hoefvorm 101 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 102 vaalzwart gitzwart
behang 100 weinig veel
correcth. voorb. 103 toontredend frans
staplengte 97 kort ruim
stapuitdrukking 101 zwak krachtig
draflengte 100 kort ruim
bewegingsuitdr. 101 zwak krachtig
balans 102 weinig veel
souplesse 100 weinig veel
stokmaat 102 klein groot

hoofduitdrukking 99 onedel edel
hoofd/halsverb. 102 zwaar licht
halslengte 102 kort lang
halsstand 98 horizontaal vertikaal
schouderligging 103 steil schuin
rugvorm 106 week strak
lendenvorm 104 week strak
kruisvorm 98 horizontaal hellend
kruislengte 107 kort lang
romp 104 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 103 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 104 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 107 vaalzwart gitzwart
behang 100 weinig veel
correcth. voorb. 91 toontredend frans
staplengte 113 kort ruim
stapuitdrukking 112 zwak krachtig
draflengte 109 kort ruim
bewegingsuitdr. 108 zwak krachtig
balans 107 weinig veel
souplesse 108 weinig veel
stokmaat 104 klein groot

Ulbert 390
199809241 
v.: Sierk 326 mv.: mmv.:
m.: Famke D. Leffert 306 Ritske 202

Beart 411 Preferent
200008071 Preferent  
v.: Jasper 366 mv.: mmv.:
m.: Setske F. Feitse 293 Dagho 247

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
90 100 103 103 103

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
83 100 104 108 105 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,4 103

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

- - - - -

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
59 105

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
79 41 37% 2 3 2 0 14 9
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
10 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
9 5 3 10 0 244
aftek. toegest.: 1,9%

niet toegest.: 0,3%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 18
Veulens geboren 2022: 2
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 11%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 0 0 1

Hengstenstation:
Iron Spring Farms, Coatesville, US - www.ironspringfarm.com

hoofduitdrukking 103 onedel edel
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht
halslengte 105 kort lang
halsstand 96 horizontaal vertikaal
schouderligging 94 steil schuin
rugvorm 105 week strak
lendenvorm 106 week strak
kruisvorm 100 horizontaal hellend
kruislengte 98 kort lang
romp 104 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 106 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 106 sabelbenig steil
kootlengte 102 kort lang
hoefvorm 97 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 102 vaalzwart gitzwart
behang 100 weinig veel
correcth. voorb. 104 toontredend frans
staplengte 100 kort ruim
stapuitdrukking 99 zwak krachtig
draflengte 101 kort ruim
bewegingsuitdr. 101 zwak krachtig
balans 101 weinig veel
souplesse 100 weinig veel
stokmaat 104 klein groot

Hengsteninformatie | Bijlage

Brend 413
200020671
v.: Brandus 345 mv.: mmv.:
m.: Meta van de Strubbenhof Doeke 287 Tjimme 275

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
95 108 102 105 106

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
89 106 101 99 103 104

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,5 96

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

49 100 103 103 104

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
80 101

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
210 134 42% 10 10 2 3 23 32
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
46 3 2 1
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn Score verhoudingsgetal (norm)
15 24 7 34 3 1002 1,4 (1,8)
aftek. toegest.: 5,8%

niet toegest.: 0,8%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 2
Veulens geboren 2022: 1
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 50%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 1 0 0

Hengstenstation:
Maddi’s Friesian Ranch, Gardnerville, NV, US - www.maddisfriesianranch.com 

hoofduitdrukking 107 onedel edel
hoofd/halsverb. 103 zwaar licht
halslengte 102 kort lang
halsstand 105 horizontaal vertikaal
schouderligging 106 steil schuin
rugvorm 96 week strak
lendenvorm 102 week strak
kruisvorm 102 horizontaal hellend
kruislengte 94 kort lang
romp 100 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 103 kort lang
voorbeenstand 90 recht onderstandig
stand achterb. 95 sabelbenig steil
kootlengte 100 kort lang
hoefvorm 100 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 95 vaalzwart gitzwart
behang 104 weinig veel
correcth. voorb. 102 toontredend frans
staplengte 101 kort ruim
stapuitdrukking 104 zwak krachtig
draflengte 103 kort ruim
bewegingsuitdr. 104 zwak krachtig
balans 103 weinig veel
souplesse 104 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

Andries 415
200037791
v.: Tsjerk 328 mv.: mmv.:
m.: Gitte Nykle 309 Lammert 260

88 92 96 100 104 108 112
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
93 97 103 99 100

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
86 101 102 101 102 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
16,6 107

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

- - - - -

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
67 96

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
158 49 24% 0 2 1 1 8 7
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
27 1 1 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn Score verhoudingsgetal (norm)
9 9 2 12 0 322 0,5 (1,8) 
aftek. toegest.: 1,4%

niet toegest.: 0,0%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 22
Veulens geboren 2022: 15
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 68%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 6 1 0

Hengstenstation:
Hengstenhouderij Bosma te Kollumerzwaag - www.fam-bosma.nl

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
93 108 105 101 106

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
87 111 108 105 110 104

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,3 97

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

40 102 101 103 100

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
72 107

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
104 80 47% 11 1 3 1 10 18
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
39 3 1 2
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
11 29 7 23 4 788
aftek. toegest.: 0,7%

niet toegest.: 0,3%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 3
Veulens geboren 2022: 3
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 100%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 0 0 0

Hengstenstation:
Mrs. Celeste Steyn, Douglas, ZA - www.pelagraca.com

hoofduitdrukking 91 onedel edel
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht
halslengte 105 kort lang
halsstand 100 horizontaal vertikaal
schouderligging 101 steil schuin
rugvorm 99 week strak
lendenvorm 100 week strak
kruisvorm 101 horizontaal hellend
kruislengte 97 kort lang
romp 105 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 108 kort lang
voorbeenstand 103 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 101 kort lang
hoefvorm 105 klein groot
beenkwaliteit 98 voos droog
kleur 92 vaalzwart gitzwart
behang 100 weinig veel
correcth. voorb. 105 toontredend frans
staplengte 99 kort ruim
stapuitdrukking 101 zwak krachtig
draflengte 101 kort ruim
bewegingsuitdr. 101 zwak krachtig
balans 102 weinig veel
souplesse 101 weinig veel
stokmaat 107 klein groot

hoofduitdrukking 106 onedel edel
hoofd/halsverb. 106 zwaar licht
halslengte 102 kort lang
halsstand 106 horizontaal vertikaal
schouderligging 103 steil schuin
rugvorm 97 week strak
lendenvorm 99 week strak
kruisvorm 97 horizontaal hellend
kruislengte 108 kort lang
romp 102 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 98 kort lang
voorbeenstand 101 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 103 kort lang
hoefvorm 101 klein groot
beenkwaliteit 100 voos droog
kleur 106 vaalzwart gitzwart
behang 108 weinig veel
correcth. voorb. 106 toontredend frans
staplengte 112 kort ruim
stapuitdrukking 113 zwak krachtig
draflengte 107 kort ruim
bewegingsuitdr. 107 zwak krachtig
balans 107 weinig veel
souplesse 108 weinig veel
stokmaat 102 klein groot

Aan 416
200044011
v.: Abe 346 mv.: mmv.:
m.: Dieke V. Jurjen 303 Wessel 237

Dries 421
200116191
v.: Jasper 366 mv.: mmv.:
m.: Hiltsje fan Nes Hearke 254 Oege 267

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen



9

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
94 100 104 99 101

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
88 105 107 99 105 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,4 97

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

- - - - -

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
73 104

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
149 115 46% 11 2 4 1 22 10
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
29 0 0 2
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn Score verhoudingsgetal (norm)
14 25 3 22 1 638 1,2 (1,8)
aftek. toegest.: 1,2%

niet toegest.: 0,8%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 24
Veulens geboren 2022: 19
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 79%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 9 2 0

Hengstenstation:
Hengstenhouderij Bosma te Kollumerzwaag - www.fam-bosma.nl

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
91 102 106 101 104

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
85 102 103 100 102 97

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
16,3 109

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

31 98 98 95 98

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
67 108

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
95 38 32% 4 3 1 0 9 3
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
17 2 1 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
8 15 2 18 2 411
aftek. toegest.: 1,2%

niet toegest.: 0,7%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 23
Veulens geboren 2022: 13
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 57%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
1 1 3 0

Hengstenstation:
Gestüt Wickeschliede, Meinerzhagen, DE - www.wickeschliede.de

hoofduitdrukking 98 onedel edel
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht
halslengte 96 kort lang
halsstand 99 horizontaal vertikaal
schouderligging 96 steil schuin
rugvorm 103 week strak
lendenvorm 100 week strak
kruisvorm 101 horizontaal hellend
kruislengte 98 kort lang
romp 102 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 102 kort lang
voorbeenstand 95 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 99 kort lang
hoefvorm 97 klein groot
beenkwaliteit 98 voos droog
kleur 102 vaalzwart gitzwart
behang 100 weinig veel
correcth. voorb. 99 toontredend frans
staplengte 105 kort ruim
stapuitdrukking 106 zwak krachtig
draflengte 106 kort ruim
bewegingsuitdr. 106 zwak krachtig
balans 106 weinig veel
souplesse 105 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

hoofduitdrukking 101 onedel edel
hoofd/halsverb. 95 zwaar licht
halslengte 101 kort lang
halsstand 99 horizontaal vertikaal
schouderligging 99 steil schuin
rugvorm 105 week strak
lendenvorm 107 week strak
kruisvorm 99 horizontaal hellend
kruislengte 112 kort lang
romp 106 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 107 kort lang
voorbeenstand 98 recht onderstandig
stand achterb. 96 sabelbenig steil
kootlengte 105 kort lang
hoefvorm 101 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 105 vaalzwart gitzwart
behang 102 weinig veel
correcth. voorb. 104 toontredend frans
staplengte 99 kort ruim
stapuitdrukking 99 zwak krachtig
draflengte 101 kort ruim
bewegingsuitdr. 99 zwak krachtig
balans 100 weinig veel
souplesse 100 weinig veel
stokmaat 109 klein groot

Haitse 425
200231761
v.: Jasper 366 mv.: mmv.:
m.: Jeldau fan 'e Wigêri Rypke 321 Lute 304

Gjalt 426
200244671
v.: Pyt 325 mv.: mmv.:
m.: Margriet C. Lukas 324 Oepke 266

88 92 96 100 104 108 112 88 92 96 100 104 108 112

Hengsteninformatie | Bijlage



10     Phryso bijlage februari 2023

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
87 104 107 107 108

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
83 98 103 102 101 98

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,5 102

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

- - - - -

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
57 107

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
51 30 41% 4 2 1 0 4 1
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
6 1 0 1
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
6 8 2 7 2 258
aftek. toegest.: 6,3%

niet toegest.: 1,9%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 3
Veulens geboren 2022: 2
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 67%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 0 0 0

Hengstenstation:
Stal Lytse Vlearen, Tzum - www.sake449.eu

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
75 104 101 103 103

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
72 100 101 100 100 97

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,1 98

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

- - - - -

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
40 97

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
25 5 17% 0 0 0 0 2 1
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
2 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
7 3 0 1 0 35
aftek. toegest.: 0,0%

niet toegest.: 0,0%

Dragerschap
Dwerggroei: drager Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 2
Veulens geboren 2022: 2
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 100%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 0 0 0

Hengstenstation:
NOA Trans Const.SRL, RO

hoofduitdrukking 105 onedel edel
hoofd/halsverb. 108 zwaar licht
halslengte 104 kort lang
halsstand 100 horizontaal vertikaal
schouderligging 100 steil schuin
rugvorm 103 week strak
lendenvorm 106 week strak
kruisvorm 97 horizontaal hellend
kruislengte 105 kort lang
romp 106 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 106 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 103 sabelbenig steil
kootlengte 99 kort lang
hoefvorm 104 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 97 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 96 toontredend frans
staplengte 94 kort ruim
stapuitdrukking 99 zwak krachtig
draflengte 101 kort ruim
bewegingsuitdr. 102 zwak krachtig
balans 102 weinig veel
souplesse 101 weinig veel
stokmaat 106 klein groot

hoofduitdrukking 103 onedel edel
hoofd/halsverb. 99 zwaar licht
halslengte 99 kort lang
halsstand 100 horizontaal vertikaal
schouderligging 104 steil schuin
rugvorm 96 week strak
lendenvorm 98 week strak
kruisvorm 96 horizontaal hellend
kruislengte 101 kort lang
romp 98 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 99 kort lang
voorbeenstand 98 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 99 kort lang
hoefvorm 103 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 94 vaalzwart gitzwart
behang 103 weinig veel
correcth. voorb. 101 toontredend frans
staplengte 100 kort ruim
stapuitdrukking 102 zwak krachtig
draflengte 103 kort ruim
bewegingsuitdr. 104 zwak krachtig
balans 100 weinig veel
souplesse 102 weinig veel
stokmaat 99 klein groot

Loadewyk 431
200303203
v.: Tsjerk 328 mv.: mmv.:
m.: Marianne van de Zuiderwaard Jurjen 303 Naen 264

Jense 432
200303947
v.: Sierk 326 mv.: mmv.:
m.: Sonja van het Schar Leffert 306 Reitse 272

88 92 96 100 104 108 112 88 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen
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Hengsteninformatie | Bijlage

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
83 103 103 101 103

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
78 105 105 103 105 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,2 97

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

- - - - -

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
49 103

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
36 17 35% 1 1 0 0 4 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
8 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
7 7 5 4 1 162
aftek. toegest.: 2,4%

niet toegest.: 1,4%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 9
Veulens geboren 2022: 5
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 56%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
1 1 0 0

Hengstenstation:
Lorie L. Washuta & Lorick Stables, Youngstown, US - www.lorickstables.com

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
92 104 103 109 107

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
86 102 105 103 104 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,3 97

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

51 105 98 99 97

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
73 106

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
87 65 45% 5 1 1 0 6 7
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
36 4 3 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
12 18 7 10 4 595
aftek. toegest.: 0,7%

niet toegest.: 0,3%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: drager

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 5
Veulens geboren 2022: 4
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 80%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 1 1 0

Hengstenstation:
Frisones El Centenario SPR de RL de CV, MEX

hoofduitdrukking 98 onedel edel
hoofd/halsverb. 94 zwaar licht
halslengte 95 kort lang
halsstand 106 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 96 week strak
lendenvorm 99 week strak
kruisvorm 99 horizontaal hellend
kruislengte 97 kort lang
romp 100 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 99 kort lang
voorbeenstand 104 recht onderstandig
stand achterb. 102 sabelbenig steil
kootlengte 97 kort lang
hoefvorm 96 klein groot
beenkwaliteit 95 voos droog
kleur 98 vaalzwart gitzwart
behang 102 weinig veel
correcth. voorb. 99 toontredend frans
staplengte 98 kort ruim
stapuitdrukking 102 zwak krachtig
draflengte 103 kort ruim
bewegingsuitdr. 103 zwak krachtig
balans 103 weinig veel
souplesse 104 weinig veel
stokmaat 99 klein groot

hoofduitdrukking 105 onedel edel
hoofd/halsverb. 99 zwaar licht
halslengte 104 kort lang
halsstand 103 horizontaal vertikaal
schouderligging 97 steil schuin
rugvorm 103 week strak
lendenvorm 104 week strak
kruisvorm 97 horizontaal hellend
kruislengte 103 kort lang
romp 104 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 104 kort lang
voorbeenstand 98 recht onderstandig
stand achterb. 102 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 100 klein groot
beenkwaliteit 108 voos droog
kleur 109 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 101 toontredend frans
staplengte 98 kort ruim
stapuitdrukking 102 zwak krachtig
draflengte 106 kort ruim
bewegingsuitdr. 107 zwak krachtig
balans 107 weinig veel
souplesse 104 weinig veel
stokmaat 105 klein groot

Jesse 435
200300388
v.: Leffert 306 mv.: mmv.:
m.: Jildau J. Doeke 287 Wessel 237

Maurits 437
200400178
v.: Ulbert 390 mv.: mmv.:
m.: Wendy fân it Pompeblêd Ulke 338 Jurjen 303

88 92 96 100 104 108 112 88 92 96 100 104 108 112



12     Phryso bijlage februari 2023

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
82 100 105 105 104

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
80 106 102 103 105 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,4 102

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

- - - - -

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
49 101

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
25 24 52% 2 1 1 0 8 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
3 1 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
6 9 4 7 0 213
aftek. toegest.: 0,5%

niet toegest.: 0,0%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 24
Veulens geboren 2022: 4
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 17%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 0 0 0

Hengstenstation:
Iron Spring Farms, Coatesville, US - www.ironspringfarm.com

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
89 98 98 101 99

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
82 109 105 103 107 98

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,4 96

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

50 103 104 101 99

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
57 100

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
87 34 31% 3 2 0 0 4 2
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
10 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
8 10 3 8 1 219
aftek. toegest.: 1,7%

niet toegest.: 0,2%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 2
Veulens geboren 2022: 2
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 100%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 0 1 0

Hengstenstation:
Hengstenhouderij Bosma te Kollumerzwaag - www.fam-bosma.nl

hoofduitdrukking 97 onedel edel
hoofd/halsverb. 104 zwaar licht
halslengte 105 kort lang
halsstand 100 horizontaal vertikaal
schouderligging 108 steil schuin
rugvorm 100 week strak
lendenvorm 102 week strak
kruisvorm 104 horizontaal hellend
kruislengte 101 kort lang
romp 104 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 102 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 94 sabelbenig steil
kootlengte 106 kort lang
hoefvorm 106 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 101 vaalzwart gitzwart
behang 90 weinig veel
correcth. voorb. 106 toontredend frans
staplengte 104 kort ruim
stapuitdrukking 106 zwak krachtig
draflengte 103 kort ruim
bewegingsuitdr. 102 zwak krachtig
balans 104 weinig veel
souplesse 103 weinig veel
stokmaat 102 klein groot

hoofduitdrukking 97 onedel edel
hoofd/halsverb. 103 zwaar licht
halslengte 101 kort lang
halsstand 97 horizontaal vertikaal
schouderligging 98 steil schuin
rugvorm 95 week strak
lendenvorm 92 week strak
kruisvorm 101 horizontaal hellend
kruislengte 100 kort lang
romp 98 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 97 kort lang
voorbeenstand 96 recht onderstandig
stand achterb. 95 sabelbenig steil
kootlengte 97 kort lang
hoefvorm 107 klein groot
beenkwaliteit 100 voos droog
kleur 102 vaalzwart gitzwart
behang 93 weinig veel
correcth. voorb. 94 toontredend frans
staplengte 108 kort ruim
stapuitdrukking 105 zwak krachtig
draflengte 105 kort ruim
bewegingsuitdr. 102 zwak krachtig
balans 102 weinig veel
souplesse 104 weinig veel
stokmaat 102 klein groot

Meinse 439
200401387
v.: Heinse 354 mv.: mmv.:
m.: Femke fan Nes Dirk 298 Oege 267

Maeije 440
200401841
v.: Beart 411 mv.: mmv.:
m.: Annegjen Goffert 369 Feitse 293

88 92 96 100 104 108 112 88 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen
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Hengsteninformatie | Bijlage

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
93 102 104 101 103

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
86 98 98 100 98 100

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,7 101

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

50 102 102 100 102

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
66 102

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
136 63 34% 5 3 0 0 7 6
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
23 0 0 1
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn Score verhoudingsgetal (norm)
9 7 5 17 3 376 0,9 (2,2)
aftek. toegest.: 1,3%

niet toegest.: 0,8%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 68
Veulens geboren 2022: 55
Veulens overleden 2021: 5
Geboorte %: 81%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
1 7 7 1

Hengstenstation:
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
95 103 110 105 108

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
90 103 108 106 107 105

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
19,6 89

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

66 98 96 96 99

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
80 106

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
130 168 63% 40 16 3 1 13 6
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
79 6 5 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn Score verhoudingsgetal (norm)
26 65 23 56 4 1854 2,6 (1,8)
aftek. toegest.: 1,0%

niet toegest.: 0,1%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 11
Veulens geboren 2022: 11
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 100%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
1 0 1 0

Hengstenstation:
Pam & Mat Gish, Signature Friesians, Baldwin City, US - www.signaturefriesians.com

hoofduitdrukking 99 onedel edel
hoofd/halsverb. 106 zwaar licht
halslengte 108 kort lang
halsstand 107 horizontaal vertikaal
schouderligging 105 steil schuin
rugvorm 98 week strak
lendenvorm 101 week strak
kruisvorm 99 horizontaal hellend
kruislengte 95 kort lang
romp 105 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 102 kort lang
voorbeenstand 96 recht onderstandig
stand achterb. 86 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 92 klein groot
beenkwaliteit 107 voos droog
kleur 102 vaalzwart gitzwart
behang 100 weinig veel
correcth. voorb. 108 toontredend frans
staplengte 97 kort ruim
stapuitdrukking 100 zwak krachtig
draflengte 104 kort ruim
bewegingsuitdr. 106 zwak krachtig
balans 107 weinig veel
souplesse 105 weinig veel
stokmaat 101 klein groot

hoofduitdrukking 100 onedel edel
hoofd/halsverb. 103 zwaar licht
halslengte 108 kort lang
halsstand 104 horizontaal vertikaal
schouderligging 107 steil schuin
rugvorm 104 week strak
lendenvorm 106 week strak
kruisvorm 92 horizontaal hellend
kruislengte 103 kort lang
romp 106 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 106 kort lang
voorbeenstand 98 recht onderstandig
stand achterb. 99 sabelbenig steil
kootlengte 102 kort lang
hoefvorm 103 klein groot
beenkwaliteit 107 voos droog
kleur 104 vaalzwart gitzwart
behang 98 weinig veel
correcth. voorb. 105 toontredend frans
staplengte 103 kort ruim
stapuitdrukking 109 zwak krachtig
draflengte 110 kort ruim
bewegingsuitdr. 112 zwak krachtig
balans 110 weinig veel
souplesse 109 weinig veel
stokmaat 104 klein groot

Maurus 441
200403319
v.: Tsjalke 397 mv.: mmv.:
m.: Wytske van de Leidijk Krist 358 Jelmer 297

Norbert 444 Preferent
200400578 Preferent
v.: Tsjerk 328 mv.: mmv.:
m.: Amalia-Annie Hearke 254 Peke 268

88 92 96 100 104 108 112 88 92 96 100 104 108 112
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
92 99 102 97 99

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
85 105 101 100 103 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,5 102

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

54 99 103 101 101

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
71 103

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
128 55 33% 7 0 1 0 8 3
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
17 0 0 1
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn Score verhoudingsgetal (norm)
11 19 0 22 1 371 0,8 (2,2)
aftek. toegest.: 0,6%

niet toegest.: 0,6%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 51
Veulens geboren 2022: 42
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 82%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
1 3 2 0

Hengstenstation:
It Heechsân, Oostermeer - www.friesianstallions.nl

hoofduitdrukking 99 onedel edel
hoofd/halsverb. 98 zwaar licht
halslengte 98 kort lang
halsstand 99 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 104 week strak
lendenvorm 108 week strak
kruisvorm 98 horizontaal hellend
kruislengte 105 kort lang
romp 98 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 101 kort lang
voorbeenstand 108 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 98 kort lang
hoefvorm 99 klein groot
beenkwaliteit 100 voos droog
kleur 100 vaalzwart gitzwart
behang 103 weinig veel
correcth. voorb. 102 toontredend frans
staplengte 102 kort ruim
stapuitdrukking 102 zwak krachtig
draflengte 103 kort ruim
bewegingsuitdr. 102 zwak krachtig
balans 101 weinig veel
souplesse 99 weinig veel
stokmaat 107 klein groot

Stendert 447
200501629
v.: Andries 415 mv.: mmv.:
m.: Aukje Boszorg Piter 312 Lammert 260

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
79 98 99 109 103

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
77 108 108 104 108 100

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,1 104

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

55 97 94 95 97

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
42 103

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
29 17 40% 2 0 0 0 1 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
7 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
7 11 3 3 1 151
aftek. toegest.: 8,5%

niet toegest.: 1,1%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 1
Veulens geboren 2022: 0
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 0%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 0 0 0

Hengstenstation:
Stal Lytse Vlearen, Tzum - www.sake449.eu

hoofduitdrukking 97 onedel edel
hoofd/halsverb. 97 zwaar licht
halslengte 101 kort lang
halsstand 101 horizontaal vertikaal
schouderligging 98 steil schuin
rugvorm 99 week strak
lendenvorm 103 week strak
kruisvorm 97 horizontaal hellend
kruislengte 98 kort lang
romp 96 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 95 kort lang
voorbeenstand 103 recht onderstandig
stand achterb. 103 sabelbenig steil
kootlengte 98 kort lang
hoefvorm 104 klein groot
beenkwaliteit 108 voos droog
kleur 97 vaalzwart gitzwart
behang 98 weinig veel
correcth. voorb. 99 toontredend frans
staplengte 107 kort ruim
stapuitdrukking 108 zwak krachtig
draflengte 103 kort ruim
bewegingsuitdr. 106 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 106 weinig veel
stokmaat 99 klein groot

Sake 449
200503180
v.: Doaitsen 420 mv.: mmv.:
m.: Teuntsje fan Snakkerstate Rypke 321 Gaije 295

88 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
88 103 103 102 103

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
79 102 103 103 103 98

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,3 103

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

- - - - -

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
39 101

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
72 54 44% 2 1 0 0 7 3
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
10 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
13 13 0 4 0 185
aftek. toegest.: 0,6%

niet toegest.: 0,0%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 25
Veulens geboren 2022: 13
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 52%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 1 1 0

Hengstenstation:
Aftonmora Friesians, Jonstorp, SE - www.aftonmora.se

hoofduitdrukking 105 onedel edel
hoofd/halsverb. 96 zwaar licht
halslengte 104 kort lang
halsstand 103 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 104 week strak
lendenvorm 109 week strak
kruisvorm 99 horizontaal hellend
kruislengte 105 kort lang
romp 102 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 101 kort lang
voorbeenstand 98 recht onderstandig
stand achterb. 95 sabelbenig steil
kootlengte 98 kort lang
hoefvorm 93 klein groot
beenkwaliteit 99 voos droog
kleur 103 vaalzwart gitzwart
behang 103 weinig veel
correcth. voorb. 106 toontredend frans
staplengte 104 kort ruim
stapuitdrukking 103 zwak krachtig
draflengte 104 kort ruim
bewegingsuitdr. 105 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 103 weinig veel
stokmaat 104 klein groot

Sipke 450
200501382
v.: Teade 392 mv.: mmv.:
m.: Bauwina W. Ulke 338 Leffert 306

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
84 99 102 102 101

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
80 101 103 100 102 97

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
16,5 108

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

44 101 102 100 99

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
59 112

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
34 21 40% 2 0 0 0 3 4
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
13 1 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
11 10 1 11 3 229
aftek. toegest.: 1,5%

niet toegest.: 1,5%

Dragerschap
Dwerggroei: drager Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 3
Veulens geboren 2022: 1
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 33%
Keuringsresultaten (premie) veulens Aftekeningen
1e 2e 3e geen Toegest. Niet toegest.
0 0 0 0 0 0

Hengstenstation:
N.C.J. Peinaar, Potchefstroom, ZA

hoofduitdrukking 100 onedel edel
hoofd/halsverb. 103 zwaar licht
halslengte 99 kort lang
halsstand 95 horizontaal vertikaal
schouderligging 98 steil schuin
rugvorm 104 week strak
lendenvorm 102 week strak
kruisvorm 93 horizontaal hellend
kruislengte 103 kort lang
romp 103 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 97 kort lang
voorbeenstand 103 recht onderstandig
stand achterb. 95 sabelbenig steil
kootlengte 100 kort lang
hoefvorm 98 klein groot
beenkwaliteit 104 voos droog
kleur 99 vaalzwart gitzwart
behang 102 weinig veel
correcth. voorb. 96 toontredend frans
staplengte 100 kort ruim
stapuitdrukking 102 zwak krachtig
draflengte 104 kort ruim
bewegingsuitdr. 105 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 106 weinig veel
stokmaat 100 klein groot

Anders 451
200014251
v.: Adel 357 mv.: mmv.:
m.: Hanneke v.d. Hoogstraat Ouke 313 Bjinse 241

88 92 96 100 104 108 112
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
92 102 100 100 101

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
86 107 104 103 106 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,4 102

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

57 94 101 100 100

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
65 100

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
121 62 36% 5 1 0 0 4 4
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
31 1 1 1
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn Score verhoudingsgetal (norm)
17 18 6 15 0 444 0,9 (2,2)
aftek. toegest.: 0,8%

niet toegest.: 0,5%

Dragerschap
Dwerggroei: drager Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 19
Veulens geboren 2022: 12
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 63%
Keuringsresultaten (premie) veulens Aftekeningen
1e 2e 3e geen Toegest. Niet toegest.
2 2 2 0 0 0

Hengstenstation:
Hengstenhouderij Bosma te Kollumerzwaag - www.fam-bosma.nl

hoofduitdrukking 96 onedel edel
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht
halslengte 106 kort lang
halsstand 102 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 96 week strak
lendenvorm 95 week strak
kruisvorm 99 horizontaal hellend
kruislengte 94 kort lang
romp 102 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 105 kort lang
voorbeenstand 102 recht onderstandig
stand achterb. 93 sabelbenig steil
kootlengte 103 kort lang
hoefvorm 109 klein groot
beenkwaliteit 100 voos droog
kleur 106 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 103 toontredend frans
staplengte 104 kort ruim
stapuitdrukking 104 zwak krachtig
draflengte 106 kort ruim
bewegingsuitdr. 102 zwak krachtig
balans 103 weinig veel
souplesse 104 weinig veel
stokmaat 105 klein groot

Reinder 452
200500407
v.: Aan 416 mv.: mmv.:
m.: Trynke B. Sierk 326 Ludse 305

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
81 98 100 103 100

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
78 101 106 99 103 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
16,7 107

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

51 95 99 99 99

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
46 97

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
42 9 19% 0 1 0 0 6 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
2 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
7 4 0 3 0 63
aftek. toegest.: 0,3%

niet toegest.: 0,0%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 3
Veulens geboren 2022: -
Veulens overleden 2021: -
Geboorte %: 0%
Keuringsresultaten (premie) veulens Aftekeningen
1e 2e 3e geen Toegest. Niet toegest.
0 0 0 0 0 0

Hengstenstation:
Justin & Danielle Piascik, Feeding Hills, US - www.brooksidefriesians.com

hoofduitdrukking 98 onedel edel
hoofd/halsverb. 92 zwaar licht
halslengte 94 kort lang
halsstand 104 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 101 week strak
lendenvorm 97 week strak
kruisvorm 98 horizontaal hellend
kruislengte 100 kort lang
romp 97 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 97 kort lang
voorbeenstand 98 recht onderstandig
stand achterb. 100 sabelbenig steil
kootlengte 95 kort lang
hoefvorm 99 klein groot
beenkwaliteit 105 voos droog
kleur 102 vaalzwart gitzwart
behang 101 weinig veel
correcth. voorb. 101 toontredend frans
staplengte 98 kort ruim
stapuitdrukking 100 zwak krachtig
draflengte 104 kort ruim
bewegingsuitdr. 104 zwak krachtig
balans 103 weinig veel
souplesse 102 weinig veel
stokmaat 99 klein groot

Sjouke 453
200503310
v.: Doaitsen 420 mv.: mmv.:
m.: Wiefkje V. Jelte 365 Leffert 306

88 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
95 108 106 106 108

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
89 96 109 108 105 104

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
19,4 90

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

62 102 101 100 102

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
83 107

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
172 181 56% 27 7 0 0 12 12
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
99 3 2 2
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn Score verhoudingsgetal (norm)
15 58 12 53 7 1422 1,9 (1,8)
aftek. toegest.: 1,2%

niet toegest.: 0,4%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 94
Veulens geboren 2022: 55
Veulens overleden 2021: 4
Geboorte %: 59%
Keuringsresultaten (premie) veulens Aftekeningen
1e 2e 3e geen Toegest. Niet toegest.
5 14 3 1 0 0

Hengstenstation:
Tiffany Reyenga-van der Kooi, Rockton, US - www.bpfriesians.com

hoofduitdrukking 105 onedel edel
hoofd/halsverb. 115 zwaar licht
halslengte 109 kort lang
halsstand 103 horizontaal vertikaal
schouderligging 104 steil schuin
rugvorm 102 week strak
lendenvorm 103 week strak
kruisvorm 102 horizontaal hellend
kruislengte 94 kort lang
romp 101 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 102 kort lang
voorbeenstand 96 recht onderstandig
stand achterb. 99 sabelbenig steil
kootlengte 105 kort lang
hoefvorm 107 klein groot
beenkwaliteit 108 voos droog
kleur 98 vaalzwart gitzwart
behang 101 weinig veel
correcth. voorb. 90 toontredend frans
staplengte 94 kort ruim
stapuitdrukking 101 zwak krachtig
draflengte 111 kort ruim
bewegingsuitdr. 113 zwak krachtig
balans 112 weinig veel
souplesse 114 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

Tsjalle 454 Preferent
200600248 Preferent
v.: Mintse 384 mv.: mmv.:
m.: Welmoed fan Fjildsicht Brandus 345 Jurjen 303

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
77 100 96 97 97

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
74 101 105 101 103 104

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
16,8 106

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

54 101 98 101 96

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
38 103

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
24 8 25% 0 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
6 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
5 3 4 2 0 84
aftek. toegest.: 1,0%

niet toegest.: 0,0%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 8
Veulens geboren 2022: 8
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 100%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 4 1 0

Hengstenstation:
Hengstenhouderij Bosma te Kollumerzwaag - www.fam-bosma.nl
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

hoofduitdrukking 100 onedel edel
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht
halslengte 103 kort lang
halsstand 99 horizontaal vertikaal
schouderligging 98 steil schuin
rugvorm 95 week strak
lendenvorm 92 week strak
kruisvorm 106 horizontaal hellend
kruislengte 98 kort lang
romp 98 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 100 kort lang
voorbeenstand 102 recht onderstandig
stand achterb. 103 sabelbenig steil
kootlengte 102 kort lang
hoefvorm 99 klein groot
beenkwaliteit 99 voos droog
kleur 103 vaalzwart gitzwart
behang 98 weinig veel
correcth. voorb. 101 toontredend frans
staplengte 99 kort ruim
stapuitdrukking 100 zwak krachtig
draflengte 102 kort ruim
bewegingsuitdr. 100 zwak krachtig
balans 99 weinig veel
souplesse 103 weinig veel
stokmaat 102 klein groot

Take 455
200600525
v.: Jakob 302 mv.: mmv.:
m.: Iemkje ut 'e Reiden Oltman 317 Tsjalling 235

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
80 106 101 99 103

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
77 104 104 102 104 101

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,0 99

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

56 97 102 103 105

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
54 106

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
22 17 46% 2 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
8 1 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
6 6 5 9 1 201
aftek. toegest.: 0,7%

niet toegest.: 0,7%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 2
Veulens geboren 2022: 2
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 100%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 1 0 0

Hengstenstation:
Aftonmora Friesians, Jonstorp, SE - www.aftonmora.se

hoofduitdrukking 103 onedel edel
hoofd/halsverb. 104 zwaar licht
halslengte 105 kort lang
halsstand 105 horizontaal vertikaal
schouderligging 107 steil schuin
rugvorm 97 week strak
lendenvorm 99 week strak
kruisvorm 103 horizontaal hellend
kruislengte 96 kort lang
romp 103 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 106 kort lang
voorbeenstand 95 recht onderstandig
stand achterb. 92 sabelbenig steil
kootlengte 108 kort lang
hoefvorm 90 klein groot
beenkwaliteit 104 voos droog
kleur 98 vaalzwart gitzwart
behang 102 weinig veel
correcth. voorb. 101 toontredend frans
staplengte 100 kort ruim
stapuitdrukking 103 zwak krachtig
draflengte 104 kort ruim
bewegingsuitdr. 105 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 104 weinig veel
stokmaat 106 klein groot

Tymon 456
200601313
v.: Andries 415 mv.: mmv.:
m.: Helena L. Leffert 306 Dirk 298

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
75 104 103 102 104

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
69 102 99 100 100 95

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,6 101

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

- - - - -

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
31 101

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
26 11 32% 1 0 0 0 2 2
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
3 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
3 6 0 0 0 54
aftek. toegest.: 0,7%

niet toegest.: 0,7%

Dragerschap
Dwerggroei: drager Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 17
Veulens geboren 2022: 8
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 47%
Keuringsresultaten (premie) veulens Aftekeningen
1e 2e 3e geen Toegest. Niet toegest.
1 2 1 0 0 0

Hengstenstation:
KCF Farms, St. Thomas, CA - www.kettlecreekfriesians.com 

hoofduitdrukking 104 onedel edel
hoofd/halsverb. 94 zwaar licht
halslengte 96 kort lang
halsstand 103 horizontaal vertikaal
schouderligging 98 steil schuin
rugvorm 105 week strak
lendenvorm 105 week strak
kruisvorm 101 horizontaal hellend
kruislengte 101 kort lang
romp 100 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 100 kort lang
voorbeenstand 96 recht onderstandig
stand achterb. 102 sabelbenig steil
kootlengte 95 kort lang
hoefvorm 94 klein groot
beenkwaliteit 100 voos droog
kleur 106 vaalzwart gitzwart
behang 104 weinig veel
correcth. voorb. 99 toontredend frans
staplengte 100 kort ruim
stapuitdrukking 101 zwak krachtig
draflengte 100 kort ruim
bewegingsuitdr. 103 zwak krachtig
balans 101 weinig veel
souplesse 101 weinig veel
stokmaat 102 klein groot

Tonjes 459
200601244
v.: Anton 343 mv.: mmv.:
m.: Tjallina W. Ulke 338 Leffert 306

88 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
84 101 107 103 105

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
79 105 105 101 105 100

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,6 96

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

58 102 99 101 98

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
52 104

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
37 20 40% 4 1 0 0 2 1
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
12 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
5 10 1 8 0 168
aftek. toegest.: 0,3%

niet toegest.: 0,0%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 42
Veulens geboren 2022: 21
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 50%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
1 4 2 0

Hengstenstation:
Iron Spring Farms, Coatesville, US - www.ironspringfarm.com

hoofduitdrukking 102 onedel edel
hoofd/halsverb. 103 zwaar licht
halslengte 103 kort lang
halsstand 103 horizontaal vertikaal
schouderligging 103 steil schuin
rugvorm 101 week strak
lendenvorm 104 week strak
kruisvorm 92 horizontaal hellend
kruislengte 109 kort lang
romp 106 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 107 kort lang
voorbeenstand 96 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 102 kort lang
hoefvorm 101 klein groot
beenkwaliteit 107 voos droog
kleur 107 vaalzwart gitzwart
behang 98 weinig veel
correcth. voorb. 91 toontredend frans
staplengte 107 kort ruim
stapuitdrukking 107 zwak krachtig
draflengte 106 kort ruim
bewegingsuitdr. 106 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 107 weinig veel
stokmaat 107 klein groot

Tjalbert 460
200600983
v.: Beart 411 mv.: mmv.:
m.: Grevinne fan Lutke Peinjum Ulke 338 Melle 311

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
77 101 100 99 100

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
74 106 99 97 101 96

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,5 102

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

55 94 99 101 103

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
45 104

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
18 11 40% 1 0 0 0 3 1
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
5 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
3 6 1 3 0 80
aftek. toegest.: 7,0%

niet toegest.: 1,1%

Dragerschap
Dwerggroei: drager Waterhoofd: drager

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 9
Veulens geboren 2022: 6
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 67%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 2 1 0

Hengstenstation:
HVM Stal, Hoornsterzwaag - www.hvmstal.nl 
Stalhouderij Kruis - www.stalhouderijkruis.nl

hoofduitdrukking 107 onedel edel
hoofd/halsverb. 95 zwaar licht
halslengte 98 kort lang
halsstand 97 horizontaal vertikaal
schouderligging 99 steil schuin
rugvorm 108 week strak
lendenvorm 102 week strak
kruisvorm 100 horizontaal hellend
kruislengte 100 kort lang
romp 101 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 99 kort lang
voorbeenstand 97 recht onderstandig
stand achterb. 95 sabelbenig steil
kootlengte 97 kort lang
hoefvorm 97 klein groot
beenkwaliteit 101 voos droog
kleur 103 vaalzwart gitzwart
behang 101 weinig veel
correcth. voorb. 103 toontredend frans
staplengte 107 kort ruim
stapuitdrukking 105 zwak krachtig
draflengte 101 kort ruim
bewegingsuitdr. 100 zwak krachtig
balans 100 weinig veel
souplesse 98 weinig veel
stokmaat 100 klein groot

Wytse 462
200703039
v.: Arjen 417 mv.: mmv.:
m.: Wilinda K. Oege 267 Reitse 272

88 92 96 100 104 108 112



20     Phryso bijlage februari 2023

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
79 102 101 102 102

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
74 97 103 101 100 100

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,3 103

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

- - - - -

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
40 103

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
27 15 37% 1 0 0 0 1 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
6 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
5 12 2 4 0 131
aftek. toegest.: 3,2%

niet toegest.: 2,7%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 11
Veulens geboren 2022: 5
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 45%
Keuringsresultaten (premie) veulens Aftekeningen
1e 2e 3e geen Toegest. Niet toegest.
0 0 0 0 0 0

Hengstenstation:
Friesian Connection Stallion Station Inc, US - www.friesianconnection.com

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
86 102 102 99 101

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
81 99 107 105 105 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,3 97

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

57 99 99 102 102

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
57 108

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
51 27 40% 6 1 0 0 2 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
8 0 0 1
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
6 14 4 2 1 231
aftek. toegest.: 1,6%

niet toegest.: 0,3%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 32
Veulens geboren 2022: 17
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 53%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
2 3 3 0

Hengstenstation:
Friesian Connection Stallion Station Inc, US - www.friesianconnection.com

hoofduitdrukking 103 onedel edel
hoofd/halsverb. 96 zwaar licht
halslengte 101 kort lang
halsstand 102 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 98 week strak
lendenvorm 101 week strak
kruisvorm 100 horizontaal hellend
kruislengte 99 kort lang
romp 101 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 104 kort lang
voorbeenstand 106 recht onderstandig
stand achterb. 104 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 92 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 100 vaalzwart gitzwart
behang 97 weinig veel
correcth. voorb. 96 toontredend frans
staplengte 100 kort ruim
stapuitdrukking 99 zwak krachtig
draflengte 103 kort ruim
bewegingsuitdr. 105 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 102 weinig veel
stokmaat 106 klein groot

hoofduitdrukking 101 onedel edel
hoofd/halsverb. 110 zwaar licht
halslengte 103 kort lang
halsstand 101 horizontaal vertikaal
schouderligging 98 steil schuin
rugvorm 102 week strak
lendenvorm 104 week strak
kruisvorm 101 horizontaal hellend
kruislengte 100 kort lang
romp 102 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 103 kort lang
voorbeenstand 101 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 106 kort lang
hoefvorm 103 klein groot
beenkwaliteit 101 voos droog
kleur 100 vaalzwart gitzwart
behang 103 weinig veel
correcth. voorb. 96 toontredend frans
staplengte 102 kort ruim
stapuitdrukking 102 zwak krachtig
draflengte 103 kort ruim
bewegingsuitdr. 103 zwak krachtig
balans 104 weinig veel
souplesse 101 weinig veel
stokmaat 106 klein groot

Wybren 464
200705907
v.: Feike 395 mv.: mmv.:
m.: Heike Wicher 334 Jakob 302

Wylster 463
200704635
v.: Rindert 406 mv.: mmv.:
m.: Jeldau fan 'e Wigêri Rypke 321 Lute 304

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen
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Hengsteninformatie | Bijlage

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
92 101 103 104 103

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
83 105 101 104 104 96

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,0 105

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

54 95 101 98 96

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
65 99

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
98 72 45% 7 1 0 1 8 8
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
50 1 0 1
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn Score verhoudingsgetal (norm)
7 19 3 15 0 447 1,2 (2,2)
aftek. toegest.: 0,5%

niet toegest.: 0,1%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 64
Veulens geboren 2022: 34
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 53%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
3 8 0 0

Hengstenstation:
Willem & Tiffany van der Kooi, Rockton, AU - www.bpfriesians.com

hoofduitdrukking 103 onedel edel
hoofd/halsverb. 101 zwaar licht
halslengte 97 kort lang
halsstand 104 horizontaal vertikaal
schouderligging 106 steil schuin
rugvorm 102 week strak
lendenvorm 98 week strak
kruisvorm 101 horizontaal hellend
kruislengte 100 kort lang
romp 101 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 100 kort lang
voorbeenstand 99 recht onderstandig
stand achterb. 101 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 101 klein groot
beenkwaliteit 106 voos droog
kleur 107 vaalzwart gitzwart
behang 91 weinig veel
correcth. voorb. 98 toontredend frans
staplengte 105 kort ruim
stapuitdrukking 107 zwak krachtig
draflengte 103 kort ruim
bewegingsuitdr. 106 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 104 weinig veel
stokmaat 104 klein groot

Thorben 466
200600247
v.: Ielke 382 mv.: mmv.:
m.: Hester fan Fjildsicht Sape 381 Brandus 345

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
79 99 103 94 98

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
76 106 106 106 108 104

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,2 103

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

47 103 102 103 105

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
48 102

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
28 11 32% 0 2 0 0 0 3
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
5 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
3 14 0 7 0 147
aftek. toegest.: 0,9%

niet toegest.: 0,5%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 12
Veulens geboren 2022: 5
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 42%
Keuringsresultaten (premie) veulens Aftekeningen
1e 2e 3e geen Toegest. Niet toegest.
0 0 0 0 0 0

Hengstenstation:
Justin & Danielle Piascik, Feeding Hills, US - www.brooksidefriesians.com

hoofduitdrukking 99 onedel edel
hoofd/halsverb. 104 zwaar licht
halslengte 108 kort lang
halsstand 101 horizontaal vertikaal
schouderligging 98 steil schuin
rugvorm 102 week strak
lendenvorm 99 week strak
kruisvorm 95 horizontaal hellend
kruislengte 100 kort lang
romp 103 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 102 kort lang
voorbeenstand 102 recht onderstandig
stand achterb. 103 sabelbenig steil
kootlengte 101 kort lang
hoefvorm 101 klein groot
beenkwaliteit 93 voos droog
kleur 100 vaalzwart gitzwart
behang 101 weinig veel
correcth. voorb. 96 toontredend frans
staplengte 108 kort ruim
stapuitdrukking 105 zwak krachtig
draflengte 107 kort ruim
bewegingsuitdr. 104 zwak krachtig
balans 104 weinig veel
souplesse 107 weinig veel
stokmaat 106 klein groot

Wolfert 467
200701371
v.: Felle 422 mv.: mmv.:
m.: Fetske van de Klei Jakob 302 Jurjen 303

88 92 96 100 104 108 112
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
94 110 113 109 113

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
88 105 108 107 108 101

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
19,0 93

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

62 103 102 102 102

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
70 102

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
96 159 66% 23 5 0 0 3 8
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
96 2 1 1
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn Score verhoudingsgetal (norm)
18 43 14 15 0 971 2,2 (2,2)
aftek. toegest.: 1,1%

niet toegest.: 2,3%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 182
Veulens geboren 2022: 141
Veulens overleden 2021: 5
Geboorte %: 77%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
10 36 12 0

Hengstenstation:
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
88 98 102 96 98

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
80 97 104 101 101 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
15,7 112

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

56 103 99 99 97

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
58 101

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
58 34 38% 1 0 0 0 1 3
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
20 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
10 7 0 7 0 142
aftek. toegest.: 1,9%

niet toegest.: 0,3%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 12
Veulens geboren 2022: 6
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 50%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
2 1 0 0

Hengstenstation:
Gestüt Wickeschliede, Meinerzhagen, DE - www.wickeschliede.de

hoofduitdrukking 109 onedel edel
hoofd/halsverb. 106 zwaar licht
halslengte 108 kort lang
halsstand 103 horizontaal vertikaal
schouderligging 104 steil schuin
rugvorm 107 week strak
lendenvorm 109 week strak
kruisvorm 95 horizontaal hellend
kruislengte 104 kort lang
romp 110 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 108 kort lang
voorbeenstand 92 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 102 kort lang
hoefvorm 99 klein groot
beenkwaliteit 105 voos droog
kleur 107 vaalzwart gitzwart
behang 105 weinig veel
correcth. voorb. 104 toontredend frans
staplengte 107 kort ruim
stapuitdrukking 108 zwak krachtig
draflengte 114 kort ruim
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig
balans 112 weinig veel
souplesse 110 weinig veel
stokmaat 106 klein groot

hoofduitdrukking 100 onedel edel
hoofd/halsverb. 102 zwaar licht
halslengte 100 kort lang
halsstand 91 horizontaal vertikaal
schouderligging 93 steil schuin
rugvorm 100 week strak
lendenvorm 104 week strak
kruisvorm 103 horizontaal hellend
kruislengte 100 kort lang
romp 103 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 101 kort lang
voorbeenstand 97 recht onderstandig
stand achterb. 96 sabelbenig steil
kootlengte 100 kort lang
hoefvorm 94 klein groot
beenkwaliteit 95 voos droog
kleur 105 vaalzwart gitzwart
behang 104 weinig veel
correcth. voorb. 105 toontredend frans
staplengte 99 kort ruim
stapuitdrukking 100 zwak krachtig
draflengte 104 kort ruim
bewegingsuitdr. 105 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 104 weinig veel
stokmaat 107 klein groot

Alwin 469 Preferent
200801759 Preferent
v.: Felle 422 mv.: mmv.:
m.: Waldiena B.L. Tsjerk 328 Oege 267

Alke 468
200800310
v.: Fabe 348 mv.: mmv.:
m.: Wiske van 't Oost Jakob 302 Herke 256

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen
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Hengsteninformatie | Bijlage

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
80 97 101 100 99

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
75 105 103 100 103 101

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
16,7 107

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

52 101 102 101 101

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
42 106

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
26 9 28% 1 0 0 0 0 1
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
12 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
6 7 2 4 0 108
aftek. toegest.: 2,8%

niet toegest.: 0,8%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 19
Veulens geboren 2022: 7
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 37%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 2 1 0

Hengstenstation:
Aftonmora Friesians, Jonstorp, SE - www.aftonmora.se 

hoofduitdrukking 96 onedel edel
hoofd/halsverb. 92 zwaar licht
halslengte 98 kort lang
halsstand 99 horizontaal vertikaal
schouderligging 104 steil schuin
rugvorm 102 week strak
lendenvorm 98 week strak
kruisvorm 111 horizontaal hellend
kruislengte 95 kort lang
romp 110 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 105 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 93 sabelbenig steil
kootlengte 107 kort lang
hoefvorm 96 klein groot
beenkwaliteit 104 voos droog
kleur 102 vaalzwart gitzwart
behang 98 weinig veel
correcth. voorb. 105 toontredend frans
staplengte 107 kort ruim
stapuitdrukking 104 zwak krachtig
draflengte 103 kort ruim
bewegingsuitdr. 101 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 101 weinig veel
stokmaat 107 klein groot

Aarnold 471
200800766
v.: Wikke 404 mv.: mmv.:
m.: Frieda v. Marks. Jakob 302 Nammen 308

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
91 111 112 109 113

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
84 103 103 102 103 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,8 94

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

61 101 103 100 100

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
65 102

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
73 63 51% 10 4 0 0 1 3
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
27 2 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
9 18 6 11 0 447
aftek. toegest.: 2,2%

niet toegest.: 1,2%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: drager

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 69
Veulens geboren 2022: 43
Veulens overleden 2021: 2
Geboorte %: 62%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 4 3 1

Hengstenstation:
Handels en Exportstal Heuker B.V., Zevenhuizen - www.heukerbv.com

hoofduitdrukking 112 onedel edel
hoofd/halsverb. 99 zwaar licht
halslengte 105 kort lang
halsstand 105 horizontaal vertikaal
schouderligging 106 steil schuin
rugvorm 111 week strak
lendenvorm 105 week strak
kruisvorm 100 horizontaal hellend
kruislengte 99 kort lang
romp 110 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 107 kort lang
voorbeenstand 95 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 107 kort lang
hoefvorm 99 klein groot
beenkwaliteit 104 voos droog
kleur 100 vaalzwart gitzwart
behang 104 weinig veel
correcth. voorb. 100 toontredend frans
staplengte 102 kort ruim
stapuitdrukking 105 zwak krachtig
draflengte 103 kort ruim
bewegingsuitdr. 104 zwak krachtig
balans 106 weinig veel
souplesse 101 weinig veel
stokmaat 108 klein groot

Bartele 472
200801089
v.: Onne 376 mv.: mmv.:
m.: Liefke f. B. Tsjerk 328 Anton 343

88 92 96 100 104 108 112



24     Phryso bijlage februari 2023

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
80 105 104 101 104

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
73 106 109 101 107 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,3 103

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

39 97 98 100 101

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
33 100

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
31 19 42% 3 0 0 0 4 1
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
7 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
5 12 3 0 0 137
aftek. toegest.: 8,3%

niet toegest.: 1,0%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 14
Veulens geboren 2022: 6
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 43%
Keuringsresultaten (premie) veulens Aftekeningen
1e 2e 3e geen Toegest. Niet toegest.
1 0 0 0 0 0

Hengstenstation:
Pam & Mat Gish, Signature Friesians, Baldwin City, US - www.signaturefriesians.com

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
93 110 107 107 110

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
86 106 103 105 106 97

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,8 94

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

62 100 100 101 97

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
68 103

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
132 120 50% 13 1 0 0 4 5
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
41 0 0 1
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn Score verhoudingsgetal (norm)
18 22 6 9 1 504 1,0 (2,2)
aftek. toegest.: 2,6%

niet toegest.: 1,2%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 97
Veulens geboren 2022: 83
Veulens overleden 2021: 7
Geboorte %: 86%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
3 10 6 2

Hengstenstation:
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

hoofduitdrukking 103 onedel edel
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht
halslengte 101 kort lang
halsstand 102 horizontaal vertikaal
schouderligging 104 steil schuin
rugvorm 101 week strak
lendenvorm 95 week strak
kruisvorm 98 horizontaal hellend
kruislengte 100 kort lang
romp 101 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 101 kort lang
voorbeenstand 104 recht onderstandig
stand achterb. 104 sabelbenig steil
kootlengte 103 kort lang
hoefvorm 102 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 99 vaalzwart gitzwart
behang 104 weinig veel
correcth. voorb. 95 toontredend frans
staplengte 106 kort ruim
stapuitdrukking 106 zwak krachtig
draflengte 109 kort ruim
bewegingsuitdr. 109 zwak krachtig
balans 108 weinig veel
souplesse 110 weinig veel
stokmaat 102 klein groot

hoofduitdrukking 113 onedel edel
hoofd/halsverb. 110 zwaar licht
halslengte 108 kort lang
halsstand 98 horizontaal vertikaal
schouderligging 100 steil schuin
rugvorm 106 week strak
lendenvorm 106 week strak
kruisvorm 105 horizontaal hellend
kruislengte 101 kort lang
romp 107 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 108 kort lang
voorbeenstand 91 recht onderstandig
stand achterb. 99 sabelbenig steil
kootlengte 100 kort lang
hoefvorm 102 klein groot
beenkwaliteit 105 voos droog
kleur 106 vaalzwart gitzwart
behang 106 weinig veel
correcth. voorb. 96 toontredend frans
staplengte 108 kort ruim
stapuitdrukking 106 zwak krachtig
draflengte 105 kort ruim
bewegingsuitdr. 103 zwak krachtig
balans 104 weinig veel
souplesse 103 weinig veel
stokmaat 111 klein groot

Bene 476
200802957
v.: Doaitsen 420 mv.: mmv.:
m.: Wilma vd Z. Leffert 306 Oege 267

Epke 474
200903966
v.: Beart 411 mv.: mmv.:
m.: Klaske Evaa Anton 343 Reitse 272

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen
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Hengsteninformatie | Bijlage

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
81 102 104 105 105

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
75 111 105 99 106 100

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,4 103

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

56 104 102 103 100

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
42 102

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
29 21 46% 4 0 0 0 1 5
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
11 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
9 6 4 0 0 136
aftek. toegest.: 4,0%

niet toegest.: 0,3%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 95
Veulens geboren 2022: 79
Veulens overleden 2021: 7
Geboorte %: 83%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
5 21 6 0

Hengstenstation:
Dekstation Gaasterland, Oudemirdum - www.dekstationgaasterland.nl -

hoofduitdrukking 103 onedel edel
hoofd/halsverb. 97 zwaar licht
halslengte 97 kort lang
halsstand 109 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 101 week strak
lendenvorm 103 week strak
kruisvorm 96 horizontaal hellend
kruislengte 102 kort lang
romp 96 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 100 kort lang
voorbeenstand 97 recht onderstandig
stand achterb. 106 sabelbenig steil
kootlengte 102 kort lang
hoefvorm 99 klein groot
beenkwaliteit 104 voos droog
kleur 102 vaalzwart gitzwart
behang 96 weinig veel
correcth. voorb. 98 toontredend frans
staplengte 109 kort ruim
stapuitdrukking 110 zwak krachtig
draflengte 108 kort ruim
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig
balans 107 weinig veel
souplesse 108 weinig veel
stokmaat 102 klein groot

Fonger 478
200903499
v.: Olgert 445 mv.: mmv.:
m.: Liese Doeke 287 Reitse 272

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
87 101 107 106 106

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
81 104 104 102 104 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,0 105

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

60 96 97 102 104

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
51 102

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
51 34 41% 2 0 0 0 4 1
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
14 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
10 13 2 5 0 179
aftek. toegest.: 2,2%

niet toegest.: 0,4%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 50
Veulens geboren 2022: 34
Veulens overleden 2021: 2
Geboorte %: 68%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 3 1 0

Hengstenstation:
M. Schreven, Weert - www.hengstenhouderij-schreven.nl
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

hoofduitdrukking 97 onedel edel
hoofd/halsverb. 101 zwaar licht
halslengte 107 kort lang
halsstand 106 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 105 week strak
lendenvorm 99 week strak
kruisvorm 90 horizontaal hellend
kruislengte 106 kort lang
romp 104 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 108 kort lang
voorbeenstand 103 recht onderstandig
stand achterb. 107 sabelbenig steil
kootlengte 110 kort lang
hoefvorm 108 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 104 vaalzwart gitzwart
behang 96 weinig veel
correcth. voorb. 102 toontredend frans
staplengte 101 kort ruim
stapuitdrukking 105 zwak krachtig
draflengte 104 kort ruim
bewegingsuitdr. 103 zwak krachtig
balans 102 weinig veel
souplesse 105 weinig veel
stokmaat 110 klein groot

Gerben 479
201000762
v.: Doaitsen 420 mv.: mmv.:
m.: Seija vd O. Sape 381 Rypke 321

88 92 96 100 104 108 112



26     Phryso bijlage februari 2023

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
86 103 104 100 103

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
80 103 106 103 105 107

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,8 94

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

55 98 97 96 100

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
54 104

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
39 37 51% 4 0 0 0 0 3
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
12 3 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
7 15 5 4 0 299
aftek. toegest.: 0,0%

niet toegest.: 0,3%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: drager

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 3
Veulens geboren 2022: 3
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 100%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 0 0 0

Hengstenstation:
Mrs. Celeste Steyn, Douglasm ZA - www.pelagraca.com

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
91 99 109 108 107

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
85 104 110 104 108 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,0 99

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

58 100 96 97 97

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
69 103

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
61 81 60% 8 1 0 0 0 3
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
30 2 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
16 22 12 12 0 520
aftek. toegest.: 0,5%

niet toegest.: 0,4%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 103
Veulens geboren 2022: 60
Veulens overleden 2021: 4
Geboorte %: 58%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
5 10 4 1

Hengstenstation:
Friesian Connection Stallion Station Inc, US - www.friesianconnection.com

hoofduitdrukking 103 onedel edel
hoofd/halsverb. 100 zwaar licht
halslengte 108 kort lang
halsstand 101 horizontaal vertikaal
schouderligging 104 steil schuin
rugvorm 99 week strak
lendenvorm 103 week strak
kruisvorm 99 horizontaal hellend
kruislengte 104 kort lang
romp 101 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 106 kort lang
voorbeenstand 94 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 103 kort lang
hoefvorm 101 klein groot
beenkwaliteit 104 voos droog
kleur 99 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 109 toontredend frans
staplengte 102 kort ruim
stapuitdrukking 106 zwak krachtig
draflengte 106 kort ruim
bewegingsuitdr. 108 zwak krachtig
balans 107 weinig veel
souplesse 109 weinig veel
stokmaat 108 klein groot

hoofduitdrukking 95 onedel edel
hoofd/halsverb. 100 zwaar licht
halslengte 110 kort lang
halsstand 100 horizontaal vertikaal
schouderligging 103 steil schuin
rugvorm 103 week strak
lendenvorm 106 week strak
kruisvorm 90 horizontaal hellend
kruislengte 107 kort lang
romp 104 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 105 kort lang
voorbeenstand 96 recht onderstandig
stand achterb. 105 sabelbenig steil
kootlengte 100 kort lang
hoefvorm 103 klein groot
beenkwaliteit 107 voos droog
kleur 101 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 102 toontredend frans
staplengte 105 kort ruim
stapuitdrukking 108 zwak krachtig
draflengte 106 kort ruim
bewegingsuitdr. 108 zwak krachtig
balans 107 weinig veel
souplesse 106 weinig veel
stokmaat 109 klein groot

Hette 481
201002347
v.: Norbert 444 mv.: mmv.:
m.: Tsjikke Z. Rindert 406 Fetse 349

Hessel 480
201000839
v.: Norbert 444 mv.: mmv.:
m.: Jitscke van de S. Jelke 367 Gerlof 294

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen
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Hengsteninformatie | Bijlage

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
77 102 101 100 101

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
73 107 104 101 105 98

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
16,9 106

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

54 99 97 97 102

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
40 104

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
17 15 50% 2 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
8 2 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
6 7 3 2 0 164
aftek. toegest.: 0,4%

niet toegest.: 0,4%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 53
Veulens geboren 2022: 29
Veulens overleden 2021: 2
Geboorte %: 55%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
3 5 1 0

Hengstenstation:
Frank Leyendekker, Visalia - www.leyendekker.com

hoofduitdrukking 104 onedel edel
hoofd/halsverb. 92 zwaar licht
halslengte 95 kort lang
halsstand 102 horizontaal vertikaal
schouderligging 99 steil schuin
rugvorm 104 week strak
lendenvorm 98 week strak
kruisvorm 105 horizontaal hellend
kruislengte 99 kort lang
romp 101 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 100 kort lang
voorbeenstand 101 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 97 kort lang
hoefvorm 106 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 105 vaalzwart gitzwart
behang 95 weinig veel
correcth. voorb. 94 toontredend frans
staplengte 108 kort ruim
stapuitdrukking 109 zwak krachtig
draflengte 105 kort ruim
bewegingsuitdr. 105 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 106 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

Haike 482
201003370
v.: Arjen 417 mv.: mmv.:
m.: Tialda van A. Lute 304 Jochem 259

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
92 110 110 106 111

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
85 99 108 102 104 100

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,8 94

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

59 103 102 100 98

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
67 103

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
62 113 68% 16 0 0 0 1 5
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
51 2 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
13 23 16 8 0 627
aftek. toegest.: 0,8%

niet toegest.: 1,3%

Dragerschap
Dwerggroei: drager Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 251
Veulens geboren 2022: 162
Veulens overleden 2021: 9
Geboorte %: 65%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
17 36 10 0

Hengstenstation:
Stal de Mersken, Siegerswoude - www.staldemersken.nl

hoofduitdrukking 103 onedel edel
hoofd/halsverb. 110 zwaar licht
halslengte 112 kort lang
halsstand 104 horizontaal vertikaal
schouderligging 100 steil schuin
rugvorm 106 week strak
lendenvorm 106 week strak
kruisvorm 102 horizontaal hellend
kruislengte 102 kort lang
romp 108 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 107 kort lang
voorbeenstand 95 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 102 klein groot
beenkwaliteit 105 voos droog
kleur 101 vaalzwart gitzwart
behang 105 weinig veel
correcth. voorb. 101 toontredend frans
staplengte 100 kort ruim
stapuitdrukking 104 zwak krachtig
draflengte 114 kort ruim
bewegingsuitdr. 114 zwak krachtig
balans 117 weinig veel
souplesse 114 weinig veel
stokmaat 108 klein groot

Jehannes 484
201100004
v.: Tsjalle 454 mv.: mmv.:
m.: Femke van D. Oepke 266 Fokke 217

88 92 96 100 104 108 112



28     Phryso bijlage februari 2023

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
86 105 109 105 108

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
79 105 108 103 107 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
19,2 92

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

54 98 98 98 99

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
43 107

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
61 37 42% 7 0 0 0 1 4
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
16 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
6 14 4 0 0 208
aftek. toegest.: 5,1%

niet toegest.: 0,9%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 61
Veulens geboren 2022: 31
Veulens overleden 2021: 2
Geboorte %: 51%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
6 6 2 0

Hengstenstation:
KCF Farms, St. Thomas, CA - www.kettlecreekfriesians.com

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
86 110 113 105 112

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
79 104 102 98 102 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,7 94

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

54 100 99 101 98

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
50 106

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
42 23 41% 6 0 0 0 2 3
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
22 2 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
4 13 3 4 0 247
aftek. toegest.: 3,0%

niet toegest.: 0,8%

Dragerschap
Dwerggroei: drager Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 79
Veulens geboren 2022: 67
Veulens overleden 2021: 3
Geboorte %: 85%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
4 16 7 0

Hengstenstation:
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

hoofduitdrukking 99 onedel edel
hoofd/halsverb. 98 zwaar licht
halslengte 106 kort lang
halsstand 107 horizontaal vertikaal
schouderligging 104 steil schuin
rugvorm 107 week strak
lendenvorm 106 week strak
kruisvorm 94 horizontaal hellend
kruislengte 105 kort lang
romp 107 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 105 kort lang
voorbeenstand 102 recht onderstandig
stand achterb. 90 sabelbenig steil
kootlengte 102 kort lang
hoefvorm 99 klein groot
beenkwaliteit 108 voos droog
kleur 105 vaalzwart gitzwart
behang 101 weinig veel
correcth. voorb. 102 toontredend frans
staplengte 103 kort ruim
stapuitdrukking 108 zwak krachtig
draflengte 105 kort ruim
bewegingsuitdr. 109 zwak krachtig
balans 112 weinig veel
souplesse 106 weinig veel
stokmaat 106 klein groot

hoofduitdrukking 106 onedel edel
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht
halslengte 108 kort lang
halsstand 106 horizontaal vertikaal
schouderligging 105 steil schuin
rugvorm 112 week strak
lendenvorm 110 week strak
kruisvorm 94 horizontaal hellend
kruislengte 108 kort lang
romp 106 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 105 kort lang
voorbeenstand 98 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 111 kort lang
hoefvorm 107 klein groot
beenkwaliteit 106 voos droog
kleur 107 vaalzwart gitzwart
behang 106 weinig veel
correcth. voorb. 105 toontredend frans
staplengte 103 kort ruim
stapuitdrukking 104 zwak krachtig
draflengte 105 kort ruim
bewegingsuitdr. 104 zwak krachtig
balans 104 weinig veel
souplesse 103 weinig veel
stokmaat 110 klein groot

Julius 486
201102814
v.: Norbert 444 mv.: mmv.:
m.: Wietske vd Ah Beart 411 Rypke 321

Jouwe 485
201102076
v.: Pier 448 mv.: mmv.:
m.: Ryanne V. Folkert 353 Leffert 306

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen
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Hengsteninformatie | Bijlage

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
86 104 99 102 102

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
79 101 109 103 105 104

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,4 97

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

56 106 100 100 100

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
51 106

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
48 33 44% 5 0 0 0 4 2
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
17 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
4 14 3 0 0 181
aftek. toegest.: 0,0%

niet toegest.: 0,4%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: drager

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 114
Veulens geboren 2022: 78
Veulens overleden 2021: 4
Geboorte %: 68%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
4 14 3 0

Hengstenstation:
Stal Chardon, Jorwert - www.stalchardon.nl

hoofduitdrukking 106 onedel edel
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht
halslengte 106 kort lang
halsstand 100 horizontaal vertikaal
schouderligging 96 steil schuin
rugvorm 98 week strak
lendenvorm 94 week strak
kruisvorm 98 horizontaal hellend
kruislengte 101 kort lang
romp 103 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 103 kort lang
voorbeenstand 98 recht onderstandig
stand achterb. 102 sabelbenig steil
kootlengte 97 kort lang
hoefvorm 100 klein groot
beenkwaliteit 107 voos droog
kleur 103 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 89 toontredend frans
staplengte 99 kort ruim
stapuitdrukking 104 zwak krachtig
draflengte 109 kort ruim
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig
balans 113 weinig veel
souplesse 111 weinig veel
stokmaat 104 klein groot

Eise 489
200904920
v.: Maurits 437 mv.: mmv.:
m.: Lieke fan H Olof 315 Jochem 259

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
81 102 99 105 103

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
76 111 107 104 10 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,4 96

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

57 104 100 104 105

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
49 104

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
37 19 36% 2 0 0 0 1 2
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
11 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
3 7 6 0 0 140
aftek. toegest.: 3,6%

niet toegest.: 0,9%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 105
Veulens geboren 2022: 53
Veulens overleden 2021: 4
Geboorte %: 50%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
4 9 3 1

Hengstenstation:
Gebr. Van Manen, Ede - www.hhgebrvanmanen.nl

hoofduitdrukking 100 onedel edel
hoofd/halsverb. 100 zwaar licht
halslengte 100 kort lang
halsstand 100 horizontaal vertikaal
schouderligging 104 steil schuin
rugvorm 101 week strak
lendenvorm 98 week strak
kruisvorm 103 horizontaal hellend
kruislengte 102 kort lang
romp 95 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 97 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 100 sabelbenig steil
kootlengte 103 kort lang
hoefvorm 103 klein groot
beenkwaliteit 106 voos droog
kleur 108 vaalzwart gitzwart
behang 102 weinig veel
correcth. voorb. 92 toontredend frans
staplengte 111 kort ruim
stapuitdrukking 111 zwak krachtig
draflengte 107 kort ruim
bewegingsuitdr. 109 zwak krachtig
balans 104 weinig veel
souplesse 108 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

Meinte 490
201200609
v.: Beart 411 mv.: mmv.:
m.: Boukje C. Anton 343 Jelmer 297

88 92 96 100 104 108 112



30     Phryso bijlage februari 2023

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
88 103 108 108 108

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
81 102 109 103 106 106

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,3 97

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

58 98 101 103 100

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
52 102

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
56 49 48% 2 0 0 0 3 2
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
37 2 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
8 17 9 0 0 331
aftek. toegest.: 3,3%

niet toegest.: 0,6%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 134
Veulens geboren 2022: 79
Veulens overleden 2021: 5
Geboorte %: 59%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
2 14 6 1

Hengstenstation:
Henswoude, Oldeboorn - www.henswoude.nl

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
90 108 111 108 111

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
82 103 106 100 104 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,5 96

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

58 106 102 97 96

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
58 101

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
63 60 52% 7 0 0 0 2 6
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
40 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
9 13 3 0 0 245
aftek. toegest.: 1,5%

niet toegest.: 0,3%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: drager

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 153
Veulens geboren 2022: 114
Veulens overleden 2021: 7
Geboorte %: 75%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
8 21 6 2

Hengstenstation:
Dekstation Gaasterland, Oudemirdum - www.dekstationgaasterland.nl

hoofduitdrukking 95 onedel edel
hoofd/halsverb. 102 zwaar licht
halslengte 104 kort lang
halsstand 106 horizontaal vertikaal
schouderligging 107 steil schuin
rugvorm 105 week strak
lendenvorm 100 week strak
kruisvorm 100 horizontaal hellend
kruislengte 98 kort lang
romp 109 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 105 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 100 sabelbenig steil
kootlengte 103 kort lang
hoefvorm 93 klein groot
beenkwaliteit 106 voos droog
kleur 105 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 106 toontredend frans
staplengte 104 kort ruim
stapuitdrukking 105 zwak krachtig
draflengte 111 kort ruim
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig
balans 112 weinig veel
souplesse 111 weinig veel
stokmaat 104 klein groot

hoofduitdrukking 111 onedel edel
hoofd/halsverb. 100 zwaar licht
halslengte 108 kort lang
halsstand 101 horizontaal vertikaal
schouderligging 101 steil schuin
rugvorm 108 week strak
lendenvorm 107 week strak
kruisvorm 95 horizontaal hellend
kruislengte 99 kort lang
romp 113 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 106 kort lang
voorbeenstand 96 recht onderstandig
stand achterb. 102 sabelbenig steil
kootlengte 108 kort lang
hoefvorm 98 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 101 vaalzwart gitzwart
behang 104 weinig veel
correcth. voorb. 97 toontredend frans
staplengte 103 kort ruim
stapuitdrukking 105 zwak krachtig
draflengte 106 kort ruim
bewegingsuitdr. 107 zwak krachtig
balans 110 weinig veel
souplesse 106 weinig veel
stokmaat 107 klein groot

Nane 492
201201609
v.: Wimer 461 mv.: mmv.:
m.: Joselien T.J. Brandus 345 Tamme 276

Markus 491
201200903
v.: Maurits 437 mv.: mmv.:
m.: Jildau fan T. Onne 376 Krist 358

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen
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Hengsteninformatie | Bijlage

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
88 103 107 106 107

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
81 109 107 102 108 95

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
16,2 109

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

57 93 97 90 94

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
46 106

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
37 44 59% 9 0 0 0 3 5
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
22 1 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
5 19 6 1 0 306
aftek. toegest.: 0,5%

niet toegest.: 0,3%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 163
Veulens geboren 2022: 127
Veulens overleden 2021: 9
Geboorte %: 78%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
7 28 5 1

Hengstenstation:
Willem & Tiffany van der Kooi, Rockton, AU - www.bpfriesians.com

hoofduitdrukking 101 onedel edel
hoofd/halsverb. 98 zwaar licht
halslengte 101 kort lang
halsstand 100 horizontaal vertikaal
schouderligging 95 steil schuin
rugvorm 105 week strak
lendenvorm 108 week strak
kruisvorm 99 horizontaal hellend
kruislengte 107 kort lang
romp 100 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 102 kort lang
voorbeenstand 97 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 96 klein groot
beenkwaliteit 107 voos droog
kleur 105 vaalzwart gitzwart
behang 100 weinig veel
correcth. voorb. 99 toontredend frans
staplengte 108 kort ruim
stapuitdrukking 110 zwak krachtig
draflengte 109 kort ruim
bewegingsuitdr. 106 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 107 weinig veel
stokmaat 106 klein groot

Omer 493
201202705
v.: Gjalt 426 mv.: mmv.:
m.: Zandra fan B. Karst 362 Naen 264

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
85 105 111 106 109

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
76 106 108 100 106 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,3 97

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

55 102 100 101 98

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
42 106

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
30 33 54% 2 0 0 0 0 1
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
23 1 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
4 10 2 0 0 166
aftek. toegest.: 1,0%

niet toegest.: 0,2%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: drager

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 147
Veulens geboren 2022: 105
Veulens overleden 2021: 4
Geboorte %: 71%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
5 19 11 0

Hengstenstation:
Stal Chardon, Jorwert - www.stalchardon.nl

hoofduitdrukking 103 onedel edel
hoofd/halsverb. 102 zwaar licht
halslengte 104 kort lang
halsstand 100 horizontaal vertikaal
schouderligging 100 steil schuin
rugvorm 110 week strak
lendenvorm 108 week strak
kruisvorm 89 horizontaal hellend
kruislengte 105 kort lang
romp 112 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 107 kort lang
voorbeenstand 98 recht onderstandig
stand achterb. 96 sabelbenig steil
kootlengte 109 kort lang
hoefvorm 100 klein groot
beenkwaliteit 107 voos droog
kleur 104 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 103 toontredend frans
staplengte 106 kort ruim
stapuitdrukking 108 zwak krachtig
draflengte 109 kort ruim
bewegingsuitdr. 112 zwak krachtig
balans 113 weinig veel
souplesse 110 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

Jurre 495
201102129
v.: Maurits 437 mv.: mmv.:
m.: Teatske L. Jasper 366 Teunis 332

88 92 96 100 104 108 112



32     Phryso bijlage februari 2023

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
77 100 104 106 104

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
73 105 104 103 105 101

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,5 96

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

55 102 101 98 100

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
41 104

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
18 16 47% 0 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
9 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
6 11 1 0 0 96
aftek. toegest.: 0,0%

niet toegest.: 0,0%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 48
Veulens geboren 2022: 35
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 73%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 12 2 0

Hengstenstation:
Stal Albert Lueks, Diever - 06 29062620

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
83 101 111 106 108

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
76 106 107 104 107 100

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,8 94

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

57 99 98 97 99

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
39 105

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
31 26 47% 1 0 0 0 0 1
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
17 1 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
4 8 3 0 0 148
aftek. toegest.: 0,4%

niet toegest.: 1,3%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 96
Veulens geboren 2022: 77
Veulens overleden 2021: 2
Geboorte %: 80%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
10 20 3 0

Hengstenstation:
Stal fan de Kadyk, Sint Johannesga - www.stalfandekadyk.nl

hoofduitdrukking 99 onedel edel
hoofd/halsverb. 104 zwaar licht
halslengte 104 kort lang
halsstand 95 horizontaal vertikaal
schouderligging 101 steil schuin
rugvorm 101 week strak
lendenvorm 103 week strak
kruisvorm 100 horizontaal hellend
kruislengte 104 kort lang
romp 94 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 101 kort lang
voorbeenstand 101 recht onderstandig
stand achterb. 100 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 100 klein groot
beenkwaliteit 104 voos droog
kleur 103 vaalzwart gitzwart
behang 98 weinig veel
correcth. voorb. 100 toontredend frans
staplengte 104 kort ruim
stapuitdrukking 109 zwak krachtig
draflengte 107 kort ruim
bewegingsuitdr. 109 zwak krachtig
balans 104 weinig veel
souplesse 107 weinig veel
stokmaat 108 klein groot

hoofduitdrukking 97 onedel edel
hoofd/halsverb. 102 zwaar licht
halslengte 106 kort lang
halsstand 99 horizontaal vertikaal
schouderligging 101 steil schuin
rugvorm 110 week strak
lendenvorm 108 week strak
kruisvorm 91 horizontaal hellend
kruislengte 98 kort lang
romp 109 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 109 kort lang
voorbeenstand 101 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 107 kort lang
hoefvorm 107 klein groot
beenkwaliteit 105 voos droog
kleur 101 vaalzwart gitzwart
behang 92 weinig veel
correcth. voorb. 100 toontredend frans
staplengte 106 kort ruim
stapuitdrukking 110 zwak krachtig
draflengte 113 kort ruim
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig
balans 112 weinig veel
souplesse 109 weinig veel
stokmaat 107 klein groot

Rommert 498
201300880
v.: Norbert 444 mv.: mmv.:
m.: Lieske fan 'e W Jasper 366 Oege 267

Menne 496
201200823
v.: Norbert 444 mv.: mmv.:
m.: Nynke fan 't S. Beart 411 Nykle 309

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen
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Hengsteninformatie | Bijlage

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
84 111 116 113 117

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
76 106 107 101 106 99

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,7 95

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

55 101 101 100 100

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
31 104

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
16 29 67% 4 0 0 0 0 2
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
29 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
6 8 4 0 0 171
aftek. toegest.: 0,5%

niet toegest.: 1,1%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 185
Veulens geboren 2022: 142
Veulens overleden 2021: 6
Geboorte %: 77%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
17 36 5 1

Hengstenstation:
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

hoofduitdrukking 106 onedel edel
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht
halslengte 109 kort lang
halsstand 107 horizontaal vertikaal
schouderligging 108 steil schuin
rugvorm 110 week strak
lendenvorm 106 week strak
kruisvorm 93 horizontaal hellend
kruislengte 105 kort lang
romp 112 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 106 kort lang
voorbeenstand 93 recht onderstandig
stand achterb. 101 sabelbenig steil
kootlengte 102 kort lang
hoefvorm 103 klein groot
beenkwaliteit 107 voos droog
kleur 108 vaalzwart gitzwart
behang 105 weinig veel
correcth. voorb. 102 toontredend frans
staplengte 107 kort ruim
stapuitdrukking 109 zwak krachtig
draflengte 111 kort ruim
bewegingsuitdr. 111 zwak krachtig
balans 109 weinig veel
souplesse 108 weinig veel
stokmaat 105 klein groot

Tiede 501
201400450
v.: Alwin 469 mv.: mmv.:
m.: Corrine Z. Loadewyk 431 Teunis 332

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
76 108 108 103 108

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
71 109 111 105 118 107

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,4 102

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

53 100 101 101 98

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
- -

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
5 7 64% 2 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
19 2 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
3 10 7 0 0 209
aftek. toegest.: 1,1%

niet toegest.: 0,0%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 119
Veulens geboren 2022: 81
Veulens overleden 2021: 5
Geboorte %: 68%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
11 23 2 0

Hengstenstation:
Stal de Mersken, Siegerswoude - www.staldemersken.nl

hoofduitdrukking 104 onedel edel
hoofd/halsverb. 106 zwaar licht
halslengte 108 kort lang
halsstand 103 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 103 week strak
lendenvorm 99 week strak
kruisvorm 99 horizontaal hellend
kruislengte 101 kort lang
romp 106 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 110 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 99 sabelbenig steil
kootlengte 109 kort lang
hoefvorm 106 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 107 vaalzwart gitzwart
behang 104 weinig veel
correcth. voorb. 97 toontredend frans
staplengte 108 kort ruim
stapuitdrukking 107 zwak krachtig
draflengte 110 kort ruim
bewegingsuitdr. 106 zwak krachtig
balans 108 weinig veel
souplesse 110 weinig veel
stokmaat 107 klein groot

Ulbrân 502
201400483
v.: Reinder 452 mv.: mmv.:
m.: Wytske fan 'e W Jakob 302 Rypke 321

88 92 96 100 104 108 112



34     Phryso bijlage februari 2023

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
70 106 101 102 104

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
67 97 105 103 102 98

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,3 103

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
15 6 29% 0 0 0 0 1 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
4 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
5 6 1 0 0 55
aftek. toegest.: 1,9%

niet toegest.: 0,8%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 81
Veulens geboren 2022: 62
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 77%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
2 10 6 0

Hengstenstation:
Stal Baron-Spahn, Niebert - www.stalbaronspahn.nl -

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
83 108 108 106 109

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
75 100 106 103 104 101

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,9 93

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

55 102 101 101 102

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
33 107

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
22 23 51% 0 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
25 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
5 8 2 0 0 113
aftek. toegest.: 1,3%

niet toegest.: 0,6%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 168
Veulens geboren 2022: 150
Veulens overleden 2021: 10
Geboorte %: 89%
Keuringsresultaten (premie) veulens Aftekeningen
1e 2e 3e geen Toegest. Niet toegest.
15 30 8 2 0 0

Hengstenstation:
Gebr. Van Manen, Ede - www.hhgebrvanmanen.nl
Dekstation Gaasterland, Oudemirdum - www.dekstationgaasterland.nl

hoofduitdrukking 108 onedel edel
hoofd/halsverb. 101 zwaar licht
halslengte 99 kort lang
halsstand 97 horizontaal vertikaal
schouderligging 97 steil schuin
rugvorm 99 week strak
lendenvorm 108 week strak
kruisvorm 96 horizontaal hellend
kruislengte 104 kort lang
romp 100 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 99 kort lang
voorbeenstand 98 recht onderstandig
stand achterb. 104 sabelbenig steil
kootlengte 100 kort lang
hoefvorm 98 klein groot
beenkwaliteit 98 voos droog
kleur 98 vaalzwart gitzwart
behang 105 weinig veel
correcth. voorb. 98 toontredend frans
staplengte 100 kort ruim
stapuitdrukking 102 zwak krachtig
draflengte 104 kort ruim
bewegingsuitdr. 104 zwak krachtig
balans 101 weinig veel
souplesse 104 weinig veel
stokmaat 107 klein groot

hoofduitdrukking 106 onedel edel
hoofd/halsverb. 107 zwaar licht
halslengte 106 kort lang
halsstand 106 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 102 week strak
lendenvorm 102 week strak
kruisvorm 96 horizontaal hellend
kruislengte 99 kort lang
romp 102 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 102 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 96 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 102 klein groot
beenkwaliteit 107 voos droog
kleur 99 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 101 toontredend frans
staplengte 100 kort ruim
stapuitdrukking 105 zwak krachtig
draflengte 109 kort ruim
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig
balans 111 weinig veel
souplesse 110 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

Elias 494                       Op Wacht*

200900910
v.: Jorn 430 mv.: mmv.:
m.: Maaike Br Maiko 373 Thomas 327

Tymen 503
201401505
v.: Tsjalle 454 mv.: mmv.:
m.: Esoaca f. Fj. Harmen 424 Sape 381

88 92 96 100 104 108 112

* Op basis van het nakomelingenonderzoek wordt de fokkerijstatus van een stamboekhengst bepaald. Voor deze 
hengst is niet voldaan aan de eis dat er minimaal 20 nakomelingen een verrichtingsonderzoek moeten hebben 
afgerond voor aanvang van het 7de dekseizoen. De verwachting is dat gedurende het seizoen 2023 wel aan deze 
eis zal worden voldaan. Na afronding van de verrichtingsonderzoeken zal de inspectie de verzamelde resultaten 
beoordelen en een advies formuleren aan het bestuur. Het bestuur neemt op basis van dit advies een besluit over 
de fokkerijstatus van de hengst.

88 92 96 100 104 108 112

Hengsten goedgekeurd op afstammelingen Hengsten nog niet goedgekeurd op afstammelingen:
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
67 103 98 93 98

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
69 102 102 100 102 100

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,6 102

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
10 1 17% 1 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
2 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
3 4 2 0 0 51
aftek. toegest.: 4,5%

niet toegest.: 1,5%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 11
Veulens geboren 2022: 6
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 55%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
0 0 0 0

Hengstenstation:
Stal Baron-Spahn, Niebert - www.stalbaronspahn.nl -
Aftonmora Friesians, Jonstorp, SE - www.aftonmora.se
Henswoude, Oldeboorn – www.henswoude.nl

hoofduitdrukking 99 onedel edel
hoofd/halsverb. 102 zwaar licht
halslengte 101 kort lang
halsstand 105 horizontaal vertikaal
schouderligging 104 steil schuin
rugvorm 93 week strak
lendenvorm 96 week strak
kruisvorm 101 horizontaal hellend
kruislengte 99 kort lang
romp 98 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 101 kort lang
voorbeenstand 97 recht onderstandig
stand achterb. 91 sabelbenig steil
kootlengte 106 kort lang
hoefvorm 100 klein groot
beenkwaliteit 101 voos droog
kleur 104 vaalzwart gitzwart
behang 100 weinig veel
correcth. voorb. 95 toontredend frans
staplengte 104 kort ruim
stapuitdrukking 104 zwak krachtig
draflengte 105 kort ruim
bewegingsuitdr. 103 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 105 weinig veel
stokmaat 102 klein groot

Mees 497                      Op Wacht*

201201049
v.: Tymon 456 mv.: mmv.:
m.: Tjitske van R. Dries 421 Oltman 317

88 92 96 100 104 108 112

* Op basis van het nakomelingenonderzoek wordt de fokkerijstatus van een stamboekhengst bepaald. Voor deze 
hengst is niet voldaan aan de eis dat er minimaal 20 nakomelingen een verrichtingsonderzoek moeten hebben 
afgerond voor aanvang van het 7de dekseizoen. De verwachting is dat gedurende het seizoen 2023 wel aan deze 
eis zal worden voldaan. Na afronding van de verrichtingsonderzoeken zal de inspectie de verzamelde resultaten 
beoordelen en een advies formuleren aan het bestuur. Het bestuur neemt op basis van dit advies een besluit over 
de fokkerijstatus van de hengst.

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
46 102 103 102 103

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
40 105 105 - 106 101

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,6 101

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

- - - - -

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
31 107

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
1 0 0% 0 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
0 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
0 0 0 0 0 0
aftek. toegest.: 0,0%

niet toegest.: 0,0%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: -
Veulens geboren 2022: -
Veulens overleden 2021: -
Geboorte %: -
Keuringsresultaten (premie) veulens Aftekeningen
1e 2e 3e geen Toegest. Niet toegest.
0 0 0 0 0 0

Hengstenstation:
Stoeterij Bommelsteyn, Joure - www.bommelsteyn.nl 

hoofduitdrukking 102 onedel edel
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht
halslengte 101 kort lang
halsstand 101 horizontaal vertikaal
schouderligging 99 steil schuin
rugvorm 98 week strak
lendenvorm 102 week strak
kruisvorm 93 horizontaal hellend
kruislengte 105 kort lang
romp 98 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 100 kort lang
voorbeenstand 99 recht onderstandig
stand achterb. 99 sabelbenig steil
kootlengte 102 kort lang
hoefvorm 102 klein groot
beenkwaliteit 99 voos droog
kleur 101 vaalzwart gitzwart
behang 102 weinig veel
correcth. voorb. 98 toontredend frans
staplengte 108 kort ruim
stapuitdrukking 108 zwak krachtig
draflengte 108 kort ruim
bewegingsuitdr. 107 zwak krachtig
balans 107 weinig veel
souplesse 108 weinig veel
stokmaat 101 klein groot

Siert 499
201301087
v.: Dries 421 mv.: mmv.:
m.: Laura B Sape 381 Jochem 259

88 92 96 100 104 108 112

Hengsten nog niet goedgekeurd op afstammelingen:
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
62 107 107 103 107

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
52 106 107 - 108 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
19,4 90

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
34 107

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
5 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
0 0 0 0 0 5
aftek. toegest.: 0,9%

niet toegest.: 0,7%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 186
Veulens geboren 2022: 135
Veulens overleden 2021: 8
Geboorte %: 73%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
9 35 12 2

Hengstenstation:
Gebr. Van Manen, Ede - www.hhgebrvanmanen.nl

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
73 106 112 108 111

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
67 106 106 104 107 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,7 95

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

47 99 100 97 97

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
30 103

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
7 8 53% 0 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
13 1 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
1 6 4 0 0 117
aftek. toegest.: 0,8%

niet toegest.: 0,0%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 46
Veulens geboren 2022: 34
Veulens overleden 2021: 3
Geboorte %: 74%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
4 8 1 1

Hengstenstation:
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

hoofduitdrukking 102 onedel edel
hoofd/halsverb. 107 zwaar licht
halslengte 109 kort lang
halsstand 104 horizontaal vertikaal
schouderligging 98 steil schuin
rugvorm 104 week strak
lendenvorm 103 week strak
kruisvorm 97 horizontaal hellend
kruislengte 100 kort lang
romp 100 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 107 kort lang
voorbeenstand 99 recht onderstandig
stand achterb. 96 sabelbenig steil
kootlengte 105 kort lang
hoefvorm 102 klein groot
beenkwaliteit 104 voos droog
kleur 108 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 101 toontredend frans
staplengte 107 kort ruim
stapuitdrukking 110 zwak krachtig
draflengte 110 kort ruim
bewegingsuitdr. 112 zwak krachtig
balans 112 weinig veel
souplesse 111 weinig veel
stokmaat 104 klein groot

hoofduitdrukking 105 onedel edel
hoofd/halsverb. 104 zwaar licht
halslengte 98 kort lang
halsstand 105 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 106 week strak
lendenvorm 108 week strak
kruisvorm 98 horizontaal hellend
kruislengte 102 kort lang
romp 108 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 103 kort lang
voorbeenstand 96 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 94 klein groot
beenkwaliteit 111 voos droog
kleur 100 vaalzwart gitzwart
behang 95 weinig veel
correcth. voorb. 96 toontredend frans
staplengte 105 kort ruim
stapuitdrukking 108 zwak krachtig
draflengte 109 kort ruim
bewegingsuitdr. 111 zwak krachtig
balans 111 weinig veel
souplesse 112 weinig veel
stokmaat 102 klein groot

Matthys 504
201201682
v.: Norbert 444 mv.: mmv.:
m.: Wylster H. Beart 411 Krist 358

Tjebbe 500
201400541
v.: Bartele 472 mv.: mmv.:
m.: Femke vs ZH Dries 421 Tsjerk 328

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten nog niet goedgekeurd op afstammelingen:
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
66 110 113 107 113

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
54 103 107 - 106 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,8 94

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
31 107

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
14 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
0 0 0 0 0 14
aftek. toegest.: 3,3%

niet toegest.: 0,8%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 205
Veulens geboren 2022: 192
Veulens overleden 2021: 9
Geboorte %: 94%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
20 47 13 2

Hengstenstation:
Stal fan de Kadyk, Sint Johannesga - www.stalfandekadyk.nl

hoofduitdrukking 108 onedel edel
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht
halslengte 109 kort lang
halsstand 104 horizontaal vertikaal
schouderligging 101 steil schuin
rugvorm 109 week strak
lendenvorm 109 week strak
kruisvorm 95 horizontaal hellend
kruislengte 106 kort lang
romp 111 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 106 kort lang
voorbeenstand 98 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 110 kort lang
hoefvorm 98 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 100 vaalzwart gitzwart
behang 104 weinig veel
correcth. voorb. 95 toontredend frans
staplengte 103 kort ruim
stapuitdrukking 105 zwak krachtig
draflengte 108 kort ruim
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig
balans 106 weinig veel
souplesse 111 weinig veel
stokmaat 104 klein groot

Teun 505
201400668
v.: Bartele 472 mv.: mmv.:
m.: Richt f. LP Rindert 406 Fabe 348

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
44 103 103 104 104

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
40 101 102 - 102 97

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
16,6 107

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
0 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
0 0 0 0 0 0
aftek. toegest.: 0,0%

niet toegest.: 0,7%

Dragerschap
Dwerggroei: drager Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 55
Veulens geboren 2022: 37
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 67%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
2 6 3 0

Hengstenstation:
Henswoude, Oldeboorn - www.henswoude.nl

hoofduitdrukking 101 onedel edel
hoofd/halsverb. 101 zwaar licht
halslengte 97 kort lang
halsstand 98 horizontaal vertikaal
schouderligging 101 steil schuin
rugvorm 101 week strak
lendenvorm 100 week strak
kruisvorm 97 horizontaal hellend
kruislengte 100 kort lang
romp 105 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 102 kort lang
voorbeenstand 99 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 99 kort lang
hoefvorm 95 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 101 vaalzwart gitzwart
behang 102 weinig veel
correcth. voorb. 99 toontredend frans
staplengte 101 kort ruim
stapuitdrukking 103 zwak krachtig
draflengte 105 kort ruim
bewegingsuitdr. 103 zwak krachtig
balans 106 weinig veel
souplesse 107 weinig veel
stokmaat 99 klein groot

Ulbe 506
201401382
v.: Anders 451 mv.: mmv.:
m.: Willy f. Panh. Anton 343 Hearke 254

88 92 96 100 104 108 112
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
44 101 102 101 102

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
39 105 104 - 106 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,1 98

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
0 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
0 0 0 0 0 0
aftek. toegest.: 5,0%

niet toegest.: 0,0%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: drager

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 9
Veulens geboren 2022: 9
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 100%
Keuringsresultaten (premie) veulens Aftekeningen
1e 2e 3e geen Toegest. Niet toegest.
1 1 0 0 0 0

Hengstenstation:
Dekstation Gaasterland, Oudemirdum - www.dekstationgaasterland.nl

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
55 100 104 101 102

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
50 105 107 103 106 105

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,6 95

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

36 99 99 97 99

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
2 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
0 0 0 0 0 2
aftek. toegest.: 7,1%

niet toegest.: 0,7%

Dragerschap
Dwerggroei: drager Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 44
Veulens geboren 2022: 33
Veulens overleden 2021: 2
Geboorte %: 75%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
1 3 1 0

Hengstenstation:
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

hoofduitdrukking 101 onedel edel
hoofd/halsverb. 100 zwaar licht
halslengte 108 kort lang
halsstand 100 horizontaal vertikaal
schouderligging 99 steil schuin
rugvorm 99 week strak
lendenvorm 99 week strak
kruisvorm 100 horizontaal hellend
kruislengte 102 kort lang
romp 102 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 105 kort lang
voorbeenstand 94 recht onderstandig
stand achterb. 95 sabelbenig steil
kootlengte 103 kort lang
hoefvorm 101 klein groot
beenkwaliteit 104 voos droog
kleur 99 vaalzwart gitzwart
behang 97 weinig veel
correcth. voorb. 104 toontredend frans
staplengte 104 kort ruim
stapuitdrukking 104 zwak krachtig
draflengte 103 kort ruim
bewegingsuitdr. 104 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 104 weinig veel
stokmaat 108 klein groot

hoofduitdrukking 101 onedel edel
hoofd/halsverb. 100 zwaar licht
halslengte 103 kort lang
halsstand 102 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 101 week strak
lendenvorm 107 week strak
kruisvorm 91 horizontaal hellend
kruislengte 104 kort lang
romp 105 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 103 kort lang
voorbeenstand 91 recht onderstandig
stand achterb. 103 sabelbenig steil
kootlengte 100 kort lang
hoefvorm 101 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 97 vaalzwart gitzwart
behang 96 weinig veel
correcth. voorb. 100 toontredend frans
staplengte 102 kort ruim
stapuitdrukking 103 zwak krachtig
draflengte 104 kort ruim
bewegingsuitdr. 104 zwak krachtig
balans 106 weinig veel
souplesse 107 weinig veel
stokmaat 108 klein groot

Wardy 509
201502110
v.: Hette 481 mv.: mmv.:
m.: Annegjen Goffert 369 Feitse 293

Willem 508
201501190
v.: Hette 481 mv.: mmv.:
m.: Tjanneke L Folkert 353 Tsjomme 329

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten nog niet goedgekeurd op afstammelingen:
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
45 103 106 103 105

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
48 104 108 106 108 99

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,5 102

Levenstotalen
Merries Ruinen
Stb Ster %ster Kroon Model Pref. Prest. RB Ster
0 1 100% 0 0 0 0 0 0
Hengsten
Ster Stb GGK op nakomelingen Hengsten moeders
0 0 0 0
A AA AAA Sport Elite Pref. pntn
0 1 0 0 0 6
aftek. toegest.: 0,0%

niet toegest.: 0,0%

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 62
Veulens geboren 2022: 33
Veulens overleden 2021: 2
Geboorte %: 53%
Keuringsresultaten (premie) veulens Aftekeningen
1e 2e 3e geen Toegest. Niet toegest.
3 5 2 0 0 0

Hengstenstation:
Katrina Routson, Wangoom, AU - www.terrarossalodge.com

hoofduitdrukking 105 onedel edel
hoofd/halsverb. 103 zwaar licht
halslengte 104 kort lang
halsstand 99 horizontaal vertikaal
schouderligging 101 steil schuin
rugvorm 98 week strak
lendenvorm 101 week strak
kruisvorm 99 horizontaal hellend
kruislengte 102 kort lang
romp 103 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 103 kort lang
voorbeenstand 99 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 99 kort lang
hoefvorm 99 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 103 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 106 toontredend frans
staplengte 105 kort ruim
stapuitdrukking 108 zwak krachtig
draflengte 109 kort ruim
bewegingsuitdr. 107 zwak krachtig
balans 108 weinig veel
souplesse 109 weinig veel
stokmaat 99 klein groot

Bastiaan 510
200802910
v.: Jisse 433 mv.: mmv.:
m.: Djura S. Tsjerk 328 Gaije 295

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
45 101 100 103 102

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
38 103 101 - 103 97

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
16,6 107

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
30 100

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 126
Veulens geboren 2022: 85
Veulens overleden 2021: 0
Geboorte %: 67%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
1 13 7 2

Hengstenstation:
Stal de Mersken, Siegerswoude - www.staldemersken.nl

hoofduitdrukking 101 onedel edel
hoofd/halsverb. 99 zwaar licht
halslengte 100 kort lang
halsstand 102 horizontaal vertikaal
schouderligging 103 steil schuin
rugvorm 101 week strak
lendenvorm 99 week strak
kruisvorm 100 horizontaal hellend
kruislengte 97 kort lang
romp 100 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 102 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 102 sabelbenig steil
kootlengte 103 kort lang
hoefvorm 94 klein groot
beenkwaliteit 106 voos droog
kleur 104 vaalzwart gitzwart
behang 92 weinig veel
correcth. voorb. 99 toontredend frans
staplengte 101 kort ruim
stapuitdrukking 103 zwak krachtig
draflengte 101 kort ruim
bewegingsuitdr. 103 zwak krachtig
balans 103 weinig veel
souplesse 103 weinig veel
stokmaat 100 klein groot

Wibout 511
201501285
v.: Thorben 466 mv.: mmv.:
m.: Estelle vd Str Doeke 287 Tjimme 275

88 92 96 100 104 108 112
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
51 99 100 98 99

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
43 100 102 - 101 99

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
15,9 112

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
33 102

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 53
Veulens geboren 2022: 41
Veulens overleden 2021: 4
Geboorte %: 77%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
1 13 5 0

Hengstenstation:
Stoeterij Friese Visser, Drachten - www.friesevisser.com

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
42 109 107 104 108

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
36 101 105 - 104 99

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,7 101

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 101
Veulens geboren 2022: 77
Veulens overleden 2021: 8
Geboorte %: 76%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
8 15 1 1

Hengstenstation:
Stoeterij Friese Visser, Drachten - www.friesevisser.com

hoofduitdrukking 98 onedel edel
hoofd/halsverb. 98 zwaar licht
halslengte 100 kort lang
halsstand 98 horizontaal vertikaal
schouderligging 94 steil schuin
rugvorm 97 week strak
lendenvorm 102 week strak
kruisvorm 95 horizontaal hellend
kruislengte 104 kort lang
romp 98 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 99 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 96 sabelbenig steil
kootlengte 100 kort lang
hoefvorm 98 klein groot
beenkwaliteit 95 voos droog
kleur 102 vaalzwart gitzwart
behang 98 weinig veel
correcth. voorb. 98 toontredend frans
staplengte 103 kort ruim
stapuitdrukking 103 zwak krachtig
draflengte 103 kort ruim
bewegingsuitdr. 101 zwak krachtig
balans 101 weinig veel
souplesse 104 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

hoofduitdrukking 105 onedel edel
hoofd/halsverb. 108 zwaar licht
halslengte 105 kort lang
halsstand 102 horizontaal vertikaal
schouderligging 104 steil schuin
rugvorm 100 week strak
lendenvorm 102 week strak
kruisvorm 98 horizontaal hellend
kruislengte 104 kort lang
romp 105 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 105 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 100 kort lang
hoefvorm 103 klein groot
beenkwaliteit 101 voos droog
kleur 104 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 97 toontredend frans
staplengte 99 kort ruim
stapuitdrukking 101 zwak krachtig
draflengte 106 kort ruim
bewegingsuitdr. 105 zwak krachtig
balans 106 weinig veel
souplesse 108 weinig veel
stokmaat 105 klein groot

Wolter 513
201502273
v.: Fabe 348 mv.: mmv.:
m.: Zandra f. Bartleh. Karst 362 Naen 264

Waander 512
201502483
v.: Loadewyk 430 mv.: mmv.:
m.: Sigrid Beart 411 Oepke 266

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten nog niet goedgekeurd op afstammelingen:
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
42 110 108 109 111

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
37 102 105 - 104 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,9 93

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
31 102

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 184
Veulens geboren 2022: 153
Veulens overleden 2021: 5
Geboorte %: 83%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
19 53 6 0

Hengstenstation:
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

hoofduitdrukking 101 onedel edel
hoofd/halsverb. 107 zwaar licht
halslengte 108 kort lang
halsstand 105 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 102 week strak
lendenvorm 105 week strak
kruisvorm 102 horizontaal hellend
kruislengte 98 kort lang
romp 103 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 104 kort lang
voorbeenstand 93 recht onderstandig
stand achterb. 100 sabelbenig steil
kootlengte 105 kort lang
hoefvorm 100 klein groot
beenkwaliteit 107 voos droog
kleur 104 vaalzwart gitzwart
behang 103 weinig veel
correcth. voorb. 101 toontredend frans
staplengte 100 kort ruim
stapuitdrukking 104 zwak krachtig
draflengte 110 kort ruim
bewegingsuitdr. 109 zwak krachtig
balans 113 weinig veel
souplesse 110 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

Auwert 514
201600298
v.: Jehannes 484 mv.: mmv.:
m.: Gerlinde D. Andries 415 Folkert 352

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
42 110 111 104 110

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
37 105 106 - 107 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,2 97

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 44
Veulens geboren 2022: 35
Veulens overleden 2021: 4
Geboorte %: 80%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
2 8 3 0

Hengstenstation:
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

hoofduitdrukking 106 onedel edel
hoofd/halsverb. 107 zwaar licht
halslengte 105 kort lang
halsstand 104 horizontaal vertikaal
schouderligging 103 steil schuin
rugvorm 107 week strak
lendenvorm 104 week strak
kruisvorm 95 horizontaal hellend
kruislengte 104 kort lang
romp 107 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 103 kort lang
voorbeenstand 97 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 103 kort lang
hoefvorm 102 klein groot
beenkwaliteit 104 voos droog
kleur 107 vaalzwart gitzwart
behang 101 weinig veel
correcth. voorb. 102 toontredend frans
staplengte 104 kort ruim
stapuitdrukking 106 zwak krachtig
draflengte 105 kort ruim
bewegingsuitdr. 107 zwak krachtig
balans 107 weinig veel
souplesse 105 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

Arent 515
201601986
v.: Jouwe 485 mv.: mmv.:
m.: Marije v, Dijks, Haitse 425 Doaitsen 420

88 92 96 100 104 108 112
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
42 102 107 106 106

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
37 104 109 - 108 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,2 97

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
33 104

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 94
Veulens geboren 2022: 50
Veulens overleden 2021: 3
Geboorte %: 53%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
2 9 3 1

Hengstenstation:
Ganaderos Huastecos SANRO SRL DE C.V., Atizapan de Zaragoza, MEX

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
42 113 110 103 111

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
38 103 106 - 106 101

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,5 96

Dragerschap
Dwerggroei: drager Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 130
Veulens geboren 2022: 108
Veulens overleden 2021: 4
Geboorte %: 83%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
8 33 2 0

Hengstenstation:
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

hoofduitdrukking 97 onedel edel
hoofd/halsverb. 100 zwaar licht
halslengte 106 kort lang
halsstand 101 horizontaal vertikaal
schouderligging 103 steil schuin
rugvorm 101 week strak
lendenvorm 105 week strak
kruisvorm 96 horizontaal hellend
kruislengte 101 kort lang
romp 100 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 101 kort lang
voorbeenstand 97 recht onderstandig
stand achterb. 102 sabelbenig steil
kootlengte 101 kort lang
hoefvorm 103 klein groot
beenkwaliteit 107 voos droog
kleur 102 vaalzwart gitzwart
behang 102 weinig veel
correcth. voorb. 102 toontredend frans
staplengte 105 kort ruim
stapuitdrukking 107 zwak krachtig
draflengte 107 kort ruim
bewegingsuitdr. 109 zwak krachtig
balans 109 weinig veel
souplesse 108 weinig veel
stokmaat 106 klein groot

hoofduitdrukking 106 onedel edel
hoofd/halsverb. 103 zwaar licht
halslengte 106 kort lang
halsstand 106 horizontaal vertikaal
schouderligging 103 steil schuin
rugvorm 104 week strak
lendenvorm 102 week strak
kruisvorm 96 horizontaal hellend
kruislengte 105 kort lang
romp 107 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 105 kort lang
voorbeenstand 97 recht onderstandig
stand achterb. 101 sabelbenig steil
kootlengte 100 kort lang
hoefvorm 104 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 108 vaalzwart gitzwart
behang 104 weinig veel
correcth. voorb. 106 toontredend frans
staplengte 102 kort ruim
stapuitdrukking 104 zwak krachtig
draflengte 109 kort ruim
bewegingsuitdr. 109 zwak krachtig
balans 111 weinig veel
souplesse 110 weinig veel
stokmaat 109 klein groot

Beant 517
201600229
v.: Hessel 480 mv.: mmv.:
m.: Lobke fan de Lege Geaën Tsjalle 454 Gjalt 426

Boet 516
201602744
v.: Jouwe 485 mv.: mmv.:
m.: Nynke Ven Uldrik 457 Sytse 385

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten nog niet goedgekeurd op afstammelingen:
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
42 101 108 106 106

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
36 104 109 - 108 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,5 102

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
31 103

Dragerschap
Dwerggroei: drager Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 36
Veulens geboren 2022: 27
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 75%
Keuringsresultaten (premie) veulens Aftekeningen
1e 2e 3e geen Toegest. Niet toegest.
0 6 1 0 0 0

Hengstenstation:
KI-service Ancilla Bruggink, HVM Stal, Hoornsterzwaag - www.hvmstal.nl

hoofduitdrukking 99 onedel edel
hoofd/halsverb. 103 zwaar licht
halslengte 105 kort lang
halsstand 97 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 103 week strak
lendenvorm 103 week strak
kruisvorm 95 horizontaal hellend
kruislengte 104 kort lang
romp 104 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 102 kort lang
voorbeenstand 98 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 100 kort lang
hoefvorm 99 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 99 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 102 toontredend frans
staplengte 107 kort ruim
stapuitdrukking 106 zwak krachtig
draflengte 107 kort ruim
bewegingsuitdr. 109 zwak krachtig
balans 107 weinig veel
souplesse 105 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

Fryso 518
201700143
v.: Hessel 480 mv.: mmv.:
m.: Marrit van de Pôle Jisse 433 Anton 343

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
44 106 109 107 109

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
38 105 109 - 109 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,5 96

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
30 101

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 29
Veulens geboren 2022: 22
Veulens overleden 2021: 1
Geboorte %: 76%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
1 3 1 0

Hengstenstation:
Finca Sanro, Mexico

hoofduitdrukking 105 onedel edel
hoofd/halsverb. 107 zwaar licht
halslengte 105 kort lang
halsstand 102 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 104 week strak
lendenvorm 104 week strak
kruisvorm 96 horizontaal hellend
kruislengte 104 kort lang
romp 106 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 108 kort lang
voorbeenstand 96 recht onderstandig
stand achterb. 100 sabelbenig steil
kootlengte 101 kort lang
hoefvorm 96 klein groot
beenkwaliteit 104 voos droog
kleur 103 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 105 toontredend frans
staplengte 105 kort ruim
stapuitdrukking 106 zwak krachtig
draflengte 112 kort ruim
bewegingsuitdr. 109 zwak krachtig
balans 110 weinig veel
souplesse 110 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

Dedmer 519
201701876
v.: Alwin 469 mv.: mmv.:
m.: Wealtsje A. Teeuwis 389 Jasper 366

88 92 96 100 104 108 112
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
48 109 101 100 104

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
48 102 104 - 104 101

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,0 105

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
31 106

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Hengstenstation:
Stal de Mersken, Siegerswoude - www.staldemersken.nl

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
45 109 108 105 109

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
39 102 107 - 106 101

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,3 97

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
32 102

Dragerschap
Dwerggroei: drager Waterhoofd: vrij

Dek-en veuleninformatie 
Aantal dekkingen 2021: 85
Veulens geboren 2022: 80
Veulens overleden 2021: 3
Geboorte %: 94%
Keuringsresultaten (premie) veulens
1e 2e 3e geen
9 28 3 0

Hengstenstation:
Gebr. Van Manen, Ede - www.hhgebrvanmanen.nl

hoofduitdrukking 109 onedel edel
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht
halslengte 101 kort lang
halsstand 103 horizontaal vertikaal
schouderligging 100 steil schuin
rugvorm 98 week strak
lendenvorm 97 week strak
kruisvorm 101 horizontaal hellend
kruislengte 96 kort lang
romp 101 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 100 kort lang
voorbeenstand 102 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 97 kort lang
hoefvorm 96 klein groot
beenkwaliteit 101 voos droog
kleur 102 vaalzwart gitzwart
behang 103 weinig veel
correcth. voorb. 101 toontredend frans
staplengte 104 kort ruim
stapuitdrukking 105 zwak krachtig
draflengte 105 kort ruim
bewegingsuitdr. 105 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 107 weinig veel
stokmaat 101 klein groot

hoofduitdrukking 108 onedel edel
hoofd/halsverb. 104 zwaar licht
halslengte 112 kort lang
halsstand 106 horizontaal vertikaal
schouderligging 103 steil schuin
rugvorm 104 week strak
lendenvorm 103 week strak
kruisvorm 104 horizontaal hellend
kruislengte 98 kort lang
romp 105 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 104 kort lang
voorbeenstand 98 recht onderstandig
stand achterb. 100 sabelbenig steil
kootlengte 107 kort lang
hoefvorm 103 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 103 vaalzwart gitzwart
behang 105 weinig veel
correcth. voorb. 100 toontredend frans
staplengte 102 kort ruim
stapuitdrukking 105 zwak krachtig
draflengte 110 kort ruim
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig
balans 110 weinig veel
souplesse 111 weinig veel
stokmaat 106 klein groot

Martzen 521
201200259
v.: Dries 421 mv.: mmv.:
m.: Rebecca Marja H. Abe 346 Nykle 309

Foeke 520
201702670
v.: Jehannes 484 mv.: mmv.:
m.: Hadewich Onne 376 Teunis 332

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten nog niet goedgekeurd op afstammelingen:
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
39 103 100 101 102

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
44 105 111 - 110 101

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,4 102

Fokwaarden karakter
btbh.% Betrouwbaarheid/

berekenbaarheid
bewerkbaarheid inzet uithoudingsvermogen

38 98 97 99 103

Dragerschap
Dwerggroei: drager Waterhoofd: vrij

Hengstenstation:
Stal Chardon, Jorwert - www.stalchardon.nl

hoofduitdrukking 103 onedel edel
hoofd/halsverb. 97 zwaar licht
halslengte 96 kort lang
halsstand 103 horizontaal vertikaal
schouderligging 100 steil schuin
rugvorm 101 week strak
lendenvorm 100 week strak
kruisvorm 102 horizontaal hellend
kruislengte 96 kort lang
romp 99 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 101 kort lang
voorbeenstand 101 recht onderstandig
stand achterb. 98 sabelbenig steil
kootlengte 101 kort lang
hoefvorm 104 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 104 vaalzwart gitzwart
behang 102 weinig veel
correcth. voorb. 97 toontredend frans
staplengte 106 kort ruim
stapuitdrukking 106 zwak krachtig
draflengte 106 kort ruim
bewegingsuitdr. 107 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 107 weinig veel
stokmaat 109 klein groot

Alger 522
201602890
v.: Haike 482 mv.: mmv.:
m.: Matsje fan de Pikestjelp Wylster 463 Jasper 366

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
43 101 106 103 104

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
38 104 107 - 107 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,2 98

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
31 104

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: drager

Hengstenstation:
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

hoofduitdrukking 100 onedel edel
hoofd/halsverb. 101 zwaar licht
halslengte 107 kort lang
halsstand 102 horizontaal vertikaal
schouderligging 99 steil schuin
rugvorm 103 week strak
lendenvorm 103 week strak
kruisvorm 98 horizontaal hellend
kruislengte 98 kort lang
romp 102 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 104 kort lang
voorbeenstand 96 recht onderstandig
stand achterb. 99 sabelbenig steil
kootlengte 103 kort lang
hoefvorm 94 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 106 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 101 toontredend frans
staplengte 102 kort ruim
stapuitdrukking 104 zwak krachtig
draflengte 106 kort ruim
bewegingsuitdr. 106 zwak krachtig
balans 106 weinig veel
souplesse 108 weinig veel
stokmaat 108 klein groot

Faust 523
201703412
v.: Maurits 437 mv.: mmv.:
m.: Fardau M. Haitse 425 Leffert 306

88 92 96 100 104 108 112
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
41 106 108 102 107

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
37 106 108 - 109 104

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,6 95

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: drager

Hengstenstation:
Gebr. Van Manen, Ede - www.hhgebrvanmanen.nl

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
40 104 106 107 107

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
35 103 107 - 106 104

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,0 99

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Hengstenstation:
Stal fan de Kadyk, Sint Johannesga - www.stalfandekadyk.nl

hoofduitdrukking 107 onedel edel
hoofd/halsverb. 102 zwaar licht
halslengte 106 kort lang
halsstand 102 horizontaal vertikaal
schouderligging 102 steil schuin
rugvorm 106 week strak
lendenvorm 105 week strak
kruisvorm 97 horizontaal hellend
kruislengte 105 kort lang
romp 105 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 110 kort lang
voorbeenstand 95 recht onderstandig
stand achterb. 96 sabelbenig steil
kootlengte 101 kort lang
hoefvorm 105 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 105 vaalzwart gitzwart
behang 102 weinig veel
correcth. voorb. 105 toontredend frans
staplengte 104 kort ruim
stapuitdrukking 106 zwak krachtig
draflengte 109 kort ruim
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig
balans 107 weinig veel
souplesse 109 weinig veel
stokmaat 105 klein groot

hoofduitdrukking 99 onedel edel
hoofd/halsverb. 101 zwaar licht
halslengte 104 kort lang
halsstand 105 horizontaal vertikaal
schouderligging 105 steil schuin
rugvorm 103 week strak
lendenvorm 98 week strak
kruisvorm 99 horizontaal hellend
kruislengte 99 kort lang
romp 104 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 104 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 102 kort lang
hoefvorm 96 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 106 vaalzwart gitzwart
behang 101 weinig veel
correcth. voorb. 105 toontredend frans
staplengte 106 kort ruim
stapuitdrukking 106 zwak krachtig
draflengte 110 kort ruim
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig
balans 108 weinig veel
souplesse 112 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

Hilbrand 525
201801236
v.: Hette 481 mv.: mmv.:
m.: Sjoukje B. Alwin 469 Haitse 425

Herre 524
201800533
v.: Nane 492 mv.: mmv.:
m.: Minke fan Hylpen Reinder 452 Onne 376

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten nog niet goedgekeurd op afstammelingen:
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
43 102 107 104 105

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
37 107 109 - 110 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,6 96

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Hengstenstation:
Paardensportcentrum Marum, Marum - www.paardensportcentrummarum.nl

hoofduitdrukking 97 onedel edel
hoofd/halsverb. 106 zwaar licht
halslengte 101 kort lang
halsstand 100 horizontaal vertikaal
schouderligging 106 steil schuin
rugvorm 105 week strak
lendenvorm 103 week strak
kruisvorm 102 horizontaal hellend
kruislengte 99 kort lang
romp 104 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 102 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 100 sabelbenig steil
kootlengte 101 kort lang
hoefvorm 95 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 104 vaalzwart gitzwart
behang 98 weinig veel
correcth. voorb. 102 toontredend frans
staplengte 108 kort ruim
stapuitdrukking 108 zwak krachtig
draflengte 111 kort ruim
bewegingsuitdr. 106 zwak krachtig
balans 113 weinig veel
souplesse 112 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

Gosse 526
201802385
v.: Nane 492 mv.: mmv.:
m.: Rinske L. Beart 411 Leffert 306

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
49 103 105 102 104

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
40 101 102 - 102 101

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,6 101

Fokwaarden sport
btbh.% Fokw.
31 108

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: drager

Hengstenstation:
Adelprag Friesian Stud, ZA

hoofduitdrukking 105 onedel edel
hoofd/halsverb. 102 zwaar licht
halslengte 107 kort lang
halsstand 102 horizontaal vertikaal
schouderligging 98 steil schuin
rugvorm 102 week strak
lendenvorm 104 week strak
kruisvorm 98 horizontaal hellend
kruislengte 103 kort lang
romp 101 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 102 kort lang
voorbeenstand 104 recht onderstandig
stand achterb. 100 sabelbenig steil
kootlengte 101 kort lang
hoefvorm 98 klein groot
beenkwaliteit 105 voos droog
kleur 102 vaalzwart gitzwart
behang 100 weinig veel
correcth. voorb. 100 toontredend frans
staplengte 101 kort ruim
stapuitdrukking 102 zwak krachtig
draflengte 100 kort ruim
bewegingsuitdr. 101 zwak krachtig
balans 102 weinig veel
souplesse 100 weinig veel
stokmaat 103 klein groot

Wiebert 527
200701223
v.: Maiko 373 mv.: mmv.:
m.: Tinneke van 't Riet Brandus 345 Tjimme 275

88 92 96 100 104 108 112
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
44 105 106 105 107

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
36 104 101 - 103 99

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
16,9 105

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Hengstenstation:
Gebr. Van Manen, Ede - www.hhgebrvanmanen.nl

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
42 106 106 105 107

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
38 105 104 - 106 98

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
16,9 105

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Hengstenstation:
Stoeterij Friese Visser, Drachten - www.friesevisser.com

hoofduitdrukking 105 onedel edel
hoofd/halsverb. 100 zwaar licht
halslengte 102 kort lang
halsstand 103 horizontaal vertikaal
schouderligging 101 steil schuin
rugvorm 102 week strak
lendenvorm 102 week strak
kruisvorm 103 horizontaal hellend
kruislengte 101 kort lang
romp 100 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 103 kort lang
voorbeenstand 101 recht onderstandig
stand achterb. 99 sabelbenig steil
kootlengte 100 kort lang
hoefvorm 106 klein groot
beenkwaliteit 106 voos droog
kleur 103 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 99 toontredend frans
staplengte 103 kort ruim
stapuitdrukking 104 zwak krachtig
draflengte 104 kort ruim
bewegingsuitdr. 100 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 100 weinig veel
stokmaat 104 klein groot

hoofduitdrukking 103 onedel edel
hoofd/halsverb. 97 zwaar licht
halslengte 102 kort lang
halsstand 103 horizontaal vertikaal
schouderligging 101 steil schuin
rugvorm 99 week strak
lendenvorm 102 week strak
kruisvorm 98 horizontaal hellend
kruislengte 104 kort lang
romp 100 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 103 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 96 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 101 klein groot
beenkwaliteit 102 voos droog
kleur 102 vaalzwart gitzwart
behang 102 weinig veel
correcth. voorb. 101 toontredend frans
staplengte 104 kort ruim
stapuitdrukking 107 zwak krachtig
draflengte 108 kort ruim
bewegingsuitdr. 107 zwak krachtig
balans 105 weinig veel
souplesse 107 weinig veel
stokmaat 105 klein groot

Hilbert 529
201801223
v.: Haike 452 mv.: mmv.:
m.: Lys van Swichum Stendert 447 Ielke 382

Hildwin 528
201800509
v.: Omer 493 mv.: mmv.:
m.: Yasmine K. Fridse 423 Tsjerk 328

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten nog niet goedgekeurd op afstammelingen:
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
47 104 106 108 108

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
37 105 108 - 108 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,9 100

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Hengstenstation:
Stal Chardon, Jorwert - www.stalchardon.nl

hoofduitdrukking 104 onedel edel
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht
halslengte 104 kort lang
halsstand 100 horizontaal vertikaal
schouderligging 101 steil schuin
rugvorm 101 week strak
lendenvorm 101 week strak
kruisvorm 96 horizontaal hellend
kruislengte 103 kort lang
romp 105 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 104 kort lang
voorbeenstand 97 recht onderstandig
stand achterb. 95 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 97 klein groot
beenkwaliteit 105 voos droog
kleur 104 vaalzwart gitzwart
behang 101 weinig veel
correcth. voorb. 104 toontredend frans
staplengte 106 kort ruim
stapuitdrukking 106 zwak krachtig
draflengte 110 kort ruim
bewegingsuitdr. 111 zwak krachtig
balans 111 weinig veel
souplesse 113 weinig veel
stokmaat 99 klein groot

Hielke 530
201801508
v.: Jurre 495 mv.: mmv.:
m.: Hester L.W. Jisse 433 Tsjerk 328

88 92 96 100 104 108 112

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
38 111 112 108 113

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
33 106 104 - 106 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,2 98

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Hengstenstation:
De Nieuwe Heuvel, Lunteren - www.denieuweheuvel.com

hoofduitdrukking 104 onedel edel
hoofd/halsverb. 104 zwaar licht
halslengte 106 kort lang
halsstand 107 horizontaal vertikaal
schouderligging 104 steil schuin
rugvorm 102 week strak
lendenvorm 103 week strak
kruisvorm 97 horizontaal hellend
kruislengte 102 kort lang
romp 109 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 108 kort lang
voorbeenstand 95 recht onderstandig
stand achterb. 94 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 93 klein groot
beenkwaliteit 111 voos droog
kleur 101 vaalzwart gitzwart
behang 101 weinig veel
correcth. voorb. 99 toontredend frans
staplengte 103 kort ruim
stapuitdrukking 106 zwak krachtig
draflengte 109 kort ruim
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig
balans 109 weinig veel
souplesse 110 weinig veel
stokmaat 104 klein groot

Kees 531
201900282
v.: Tjebbe 500 mv.: mmv.:
m.: Rosa fan 'e Hartstun Maurus 441 Andries 415

88 92 96 100 104 108 112
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waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
39 104 106 103 105

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
34 108 106 - 109 102

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,5 102

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Hengstenstation:
Stal de Mersken, Siegerswoude - www.staldemersken.nl

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
41 105 108 105 108

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
36 103 107 - 106 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
18,6 95

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Hengstenstation:
Gebr. Van Manen, Ede - www.hhgebrvanmanen.nl

hoofduitdrukking 101 onedel edel
hoofd/halsverb. 106 zwaar licht
halslengte 108 kort lang
halsstand 99 horizontaal vertikaal
schouderligging 99 steil schuin
rugvorm 104 week strak
lendenvorm 101 week strak
kruisvorm 102 horizontaal hellend
kruislengte 98 kort lang
romp 104 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 103 kort lang
voorbeenstand 100 recht onderstandig
stand achterb. 100 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 101 klein groot
beenkwaliteit 103 voos droog
kleur 104 vaalzwart gitzwart
behang 103 weinig veel
correcth. voorb. 96 toontredend frans
staplengte 109 kort ruim
stapuitdrukking 107 zwak krachtig
draflengte 106 kort ruim
bewegingsuitdr. 104 zwak krachtig
balans 104 weinig veel
souplesse 105 weinig veel
stokmaat 106 klein groot

hoofduitdrukking 102 onedel edel
hoofd/halsverb. 104 zwaar licht
halslengte 110 kort lang
halsstand 100 horizontaal vertikaal
schouderligging 105 steil schuin
rugvorm 104 week strak
lendenvorm 106 week strak
kruisvorm 96 horizontaal hellend
kruislengte 98 kort lang
romp 103 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 106 kort lang
voorbeenstand 99 recht onderstandig
stand achterb. 97 sabelbenig steil
kootlengte 104 kort lang
hoefvorm 104 klein groot
beenkwaliteit 104 voos droog
kleur 101 vaalzwart gitzwart
behang 96 weinig veel
correcth. voorb. 98 toontredend frans
staplengte 103 kort ruim
stapuitdrukking 107 zwak krachtig
draflengte 110 kort ruim
bewegingsuitdr. 109 zwak krachtig
balans 108 weinig veel
souplesse 108 weinig veel
stokmaat 108 klein groot

Jimte 533
201902094
v.: Ulbrân 502 mv.: mmv.:
m.: Tekla v.d. Arebo Hoeve Epke 474 Nykle 309

Jorke 532
201900784
v.: Menne 496 mv.: mmv.:
m.: Lobke fan 'e Kamperdyk Tsjalle 454 Felle 422

88 92 96 100 104 108 11288 92 96 100 104 108 112

Hengsten nog niet goedgekeurd op afstammelingen:



51

Hengsteninformatie | Bijlage

waarderende exterieurkenmerken
btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
39 109 107 107 110

beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard
34 108 109 - 111 103

Verwantschap
vw% Bloedspreiding
17,0 105

Dragerschap
Dwerggroei: vrij Waterhoofd: vrij

Hengstenstation:
Stal de Mersken, Siegerswoude - www.staldemersken.nl

hoofduitdrukking 105 onedel edel
hoofd/halsverb. 106 zwaar licht
halslengte 103 kort lang
halsstand 104 horizontaal vertikaal
schouderligging 103 steil schuin
rugvorm 103 week strak
lendenvorm 99 week strak
kruisvorm 101 horizontaal hellend
kruislengte 105 kort lang
romp 106 neerwaarts opwaarts

onderarmlengte 107 kort lang
voorbeenstand 99 recht onderstandig
stand achterb. 102 sabelbenig steil
kootlengte 109 kort lang
hoefvorm 103 klein groot
beenkwaliteit 105 voos droog
kleur 109 vaalzwart gitzwart
behang 99 weinig veel
correcth. voorb. 97 toontredend frans
staplengte 106 kort ruim
stapuitdrukking 108 zwak krachtig
draflengte 108 kort ruim
bewegingsuitdr. 107 zwak krachtig
balans 106 weinig veel
souplesse 109 weinig veel
stokmaat 105 klein groot

Kanne 534
201902907
v.: Ulbrân 502 mv.: mmv.:
m.: Sterre T. fan ' e Boppelannen Thorben 466 Doaitsen 420

88 92 96 100 104 108 112
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Fokkerij  |  Veulenrapportage 2022

Beant 517
(Hessel 480 x Tsjalle 454)
De veulens van Beant 517 zijn voldoende ontwikkeld, 

voldoende langgelijnd en voldoende hoogbenig. De 

romprichting is voldoende horizontaal. De veulens 

staan ruim voldoende in het rastype. Ze hebben over 

het algemeen ruim voldoende sprekende hoofden, 

weinig edele hoofden komen voor. De hoofd-hals 

verbinding is gemiddeld tot licht. De halzen hebben 

een goede lengte en variëren qua stand van horizon-

taal tot verticaal. De schouder is gemiddeld tot schuin 

gelegen. De rug en lendenen kunnen vaak beduidend 

sterker zijn. De kruizen hebben een goede lengte en 

varieren qua ligging. Het voorbeen en achterbeen 

zijn overwegend correct gesteld. Sabelbenigheid van 

het achterbeen komt bij de helft van de veulens voor. 

Het beenwerk straalt veel kwaliteit uit. De stap heeft 

over het algemeen voldoende lengte en kracht. De 

draf toont veel ruimte en is wisselend qua kracht en 

lichaamshouding. De veulens tonen ruim voldoende 

souplesse. Het achterbeen mag verder onder de 

massa worden geplaatst.

Fryso 518
(Hessel 480 x Jisse 433)

De veulens van Fryso 518 zijn voldoende ontwikkelde 

veulens die meestal voldoende langgelijnd en 

voldoende hoogbenig zijn. De romprichting is 

voldoende horizontaal. De veulens staan ruim voldoen-

de in het rastype. Ze hebben voldoende sprekende 

hoofden. De hoofd-hals verbinding is vaak zwaar. De 

halzen hebben een goede lengte en zijn overwegend 

verticaal gesteld. De schouderligging is steil tot 

gemiddeld schuin. De rug en met name de lendenen 

konden sterker zijn. De kruizen geven een wisselend 

beeld wat lengte en ligging betreft. Het voorbeen en 

achterbeen zijn overwegend correct gesteld. Het 

beenwerk heeft voldoende hardheid. De stap heeft 

ruim voldoende lengte en is ruim voldoende krachtig. 

De draf heeft voldoende ruimte en is voldoende 

krachtig. De veulens draven met voldoende souplesse 

en een voldoende lichaamshouding. Het achterbeen 

dient verder onder het lichaam geplaatst te worden.

Dedmer 519
(Alwin 469 x Teeuwis 389)
De veulens van Dedmer zijn voldoende ontwik-

keld, voldoende langgelijnd, hebben een 

horizontale romprichting en kunnen iets 

hoogbeniger zijn. Ze hebben voldoende spre-

kende hoofden, een iets zware hoofd-halsver-

binding en lange, verticaal gestelde halzen. De 

schouder is voldoende schuin gelegen. De rug is 

voldoende sterk, de lendenen kunnen vaak 

sterker. Het kruis is voldoende lang en iets 

hellend. Het voorbeen is overwegend correct 

gesteld. Het achterbeen is vaak sabelbenig. Het 

beenwerk toont hardheid. De stap heeft vol-

doende ruimte en is voldoende krachtig. De draf 

is ruim, voldoende krachtig en gemiddeld qua 

lichaamshouding en souplesse. Het achterbeen 

wordt goed onder de massa geplaatst.

Foeke 520
(Jehannes 484 x Onne 376)
De weinig uniforme groep veulens van Foeke 520 

zijn ruim voldoende ontwikkeld en langgelijnd en 

staan door hun royale voorhanden goed in het 

rastype. De beenlengte en romprichting laten veel 

variatie zien. De hoofden zijn wisselend. Een wat 

lang hoofd komt voor. De hoofd-hals verbinding is 

veelal licht. De halzen zijn lang en zijn overwegend 

verticaal gesteld al komt een horizontale halsstand 

ook voor. De schouders zijn gemiddeld qua ligging. 

De rug kan vaak sterker. De lendenen zijn voldoen-

de sterk. De kruizen zijn wisselend zowel in lengte 

als ligging. Het voorbeen is overwegend correct 

gesteld. Het achterbeen is over het algemeen 

correct gesteld. Een sabelbenig achterbeen komt in 

ongeveer een derde van de gevallen voor. Het 

beenwerk straalt veel kwaliteit uit. De stap is 

voldoende krachtig en mocht over het algemeen 

iets meer ruimte tonen. De draf toont veel ruimte 

en is krachtig. De lichaamshouding en het achter-

beengebruik laten veel variatie zien. De veulens 

laten vaak ruim voldoende souplesse zien. 

Jaarlijks publiceert de KFPS-inspectie een rapportage van de veulens van de nieuwste 

hengsten. Van de lichting hengsten die afgelopen keuringsseizoen hun eerste veulens 

heeft laten zien, zijn te weinig veulens gescoord om tot een betrouwbaar beeld te komen. 

Onderstaande rapporten geven dan ook slechts een voorzichtig beeld van de vererving van 

de hengsten Beant 517, Fryso 518, Dedmer 519 en Foeke 520.

Veulenrapportage 2022
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Wiebert 527

Stamboeknaam: Wybren van ASS Vb Ster Sport-Elite (200701223) Fokker: Mevr. A. Schaefer, 
Kerpen (DE) Geboren op: 27  maart 2007 Stokmaat: 1.68 meter Afstamming: Maiko 373 
Sport x Stb Pref Prestm*8 Brandus 345 Sport Pref x Ster*3 Tjimme 275 x Model Pref*5 Tsjalling 
235 Pred x Vb*3 Freark 218 x Ster*1 Geert 184 Stam: 50 Verwantschap: 17.7% (gemiddelde in 
2021: 17,8%)

Rapportage centraal onderzoek
augustus 2022

Verkort Onderzoek:
Wiebert 527 is op basis van zijn sportpres-

taties in aanmerking gekomen voor het 

Verkort Onderzoek. Begin 2019 was hij 

hiervoor al aangewezen, vanwege 

Covid-19 kon dit toen niet plaatsvinden. 

Uiteindelijk heeft de hengst van 21 juli tot 

en met 4 augustus 2022 het Verkort 

Onderzoek doorlopen in Zuid-Afrika. De 

hengst heeft dit met succes afgerond.  

Exterieur:
Rastype: Wiebert 527 is een hengst die 

goed in het rastype staat door zijn edele en 

aansprekende hoofd en door zijn lange en 

verticale hals. De hengst beschikt over 

voldoende behang en is zwart van kleur. 

Wiebert 527 heeft een jeugdige uitstraling. 

Bouw: Wiebert 527 is een modern 

gebouwde hoogbenige hengst. De 

romprichting is iets neerwaarts. Zijn 

Geschatte fokwaarde  
exterieur:
 Betrouwbaar ........................................ 49% 

 Rastype ...................................................103 

 Bouw ......................................................104 

 Beenwerk ...............................................102 

 Stap ........................................................101 

 Draf ........................................................102

 Galop ......................................................105 

schouder heeft lengte en is gemiddeld qua 

ligging, de rug en lendenen zijn goed qua 

vorm en voldoende bespierd. Het kruis 

heeft een goede ligging en is voldoende 

lang. De 15-jarige Wiebert 527 toont veel 

duurzaamheid. 

Beenwerk: het beenwerk is van voren 

gezien recht gesteld, de hoeven zijn smal. 

Het achterbeen is correct gesteld en heeft 

een goede hoek in het spronggewricht. 

Het beenwerk is voldoende droog. 

DNA-tests:
Dwerggroei:  geen drager 

Waterhoofd:  drager 

Vosfactor:   geen drager  

Veterinair:  geen opmerkingen 

Cornage:   klasse 2 acceptabel

Stalgedrag: 
Wiebert 527 kwam aan in de stallen van 

Elora Warmblood Stud in Potchefstroom 

in een goede conditie en paste zich snel 

aan aan zijn nieuwe omgeving. Op stal is 

hij eigenlijk altijd ontspannen, zelfs 

tussen de merries. De aanwezigheid van 

merries veroorzaakte geen problemen of 

verschil in zijn gedrag. 

Wiebert 527 is een hengst met een eerlijk 

karakter, hij is een echte heer. Een hengst 

met een prettige persoonlijkheid en hij is 

stabiel in zijn gedrag, zowel aan de hand 

als onder het zadel. In zijn gedrag toont 
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Gedrag in de training:   a b c d e

 stalgedrag  lastig     x plezierig

  druk     x rustig

    bang   x   nieuwsgierig

     onderdanig   x   dominant

  afwachtend   x   brutaal

    gespannen     x ontspannen*

 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

hij zich tevreden, vriendelijk en be-

trouwbaar. Hij beschikt over uitstekende 

manieren en toont respect voor de 

mensen om hem heen. Op stal is hij 

ontspannen en accepteert hij gewillig 

iedere interactie met zijn verzorgers. 

Instelling tijdens het gebruik: 
Wiebert 527 heeft een uitstekende 

werkhouding. Hij toont veel focus ten 

opzichte van zijn trainer en is goed aan 

de hulpen. Hij is transparant in zijn 

gemoedstoestand en voorspelbaar in zijn 

respectvolle manier van gedrag. Gedu-

rende zijn verblijf heeft hij geen enkel 

stress gerelateerd gedrag laten zien en 

kwam naar voren dat hij zich niet 

gemakkelijk laat afleiden of snel 

gespannen wordt. 

Sportaanleg:
Wiebert 527 loopt Lichte Tour. De hengst 

heeft veel werklust, geeft een prettig 

ongedwongen beeld en toont veel 

souplesse. Hij heeft een meewerkend 

karakter. In de buiging bij het schouder 

binnenwaarts en de appuyementen 

toont hij een goede lengtebuiging. Hij 

toont ook een goede techniek in de 

piaffe en de passage. Ook beschikt de 

hengst over een opvallend goede 

wisseltechniek. Bij de klinische keuring 

toont hij een snel herstelvermogen qua 

hartslag en  

ademhaling. 

Beoordeling door de gastruiter: 
Wiebert 527 geeft de ruiter een fijn 

gevoel en heeft een hele goede instel-

ling. Hij is licht in de aanleuning, bij 

meer aanspanning toont hij veel veer en 

afdruk, waarbij hij sneller in het achter-

been mag zijn. Met name de galop toont 

veel kwaliteit en de hengst heeft veel 

vermogen tot sluiten.    

Stap: de stap is in ontspanning tactma-

tig en heeft voldoende ruimte, de stap is 

actief en voldoende krachtig. 

Draf: in draf toont de hengst veel 

houding en heeft hij veel souplesse. Het 

voorbeen wordt ruim weggezet en toont 

daarbij veel schoudervrijheid. Het 

achterbeen is actief en wordt ruim 

voldoende onder het lichaam geplaatst. 

Hij blijft iets hoog in het kruis.  

Galop:  in de galop laat Wiebert 527 

veel techniek zien. Hij kan makkelijk 

schakelen en sluiten en wisselt heel 

gemakkelijk.

Moederrapport:
Wiebert 527 komt uit de gelauwerde en 

fokzekere stam 50. Daarbij blinkt deze 

tak uit in de sport. Zijn moeder is 

Kroonjuweel Tinneke van ‘t Riet Prefe-

rent Prestatie (Brandus 345) die 24 jaar is 

geworden en 12 nakomelingen heeft 

gegeven van 12 verschillende hengsten. 

Naast Wiebert 527 leverde ze ook Tizian 

fan Ass Sport Elite (Epke 474) die met 

Bennie van Es in de Lichte Tour scores 

boven de 70% noteert en in 2021 heel ver 

kwam voor een plek bij het WK jonge 

dressuurpaarden. Halfzus en fokdagkam-

pioen in Duitsland Roswhita fan Ass 

Kroon AAA (Andries 415) haalde 82 

punten in haar IBOP met een 8 voor stap 

en draf. Dezelfde totaalscore haalde ook 

halfzus Aurelia fan Ass Ster Sport AAA 

(Dries 421) in een IBOP-menproef. In 2014 

won Aurelia de Pavo Fryso-bokaal, 

Roswhita was in 2019 finalist. Grootmoeder 

van Wiebert 527 is Linda Boszorg Ster 

(Tjimme 275), gevolgd door Whita Model 

Preferent (Tsjalling 235), de overgrootmoe-

der van Stendert 447. Voor vader Maiko 

373 (Tsjerk 328 x Barteld 292) is Wiebert 

527 de eerste goedgekeurde zoon.

Eindconclusie: 
Wiebert 527 geeft elke keer weer een 

positieve indruk. Hij toont veel duur-

zaamheid en vermogen, correctheid en 

een actief achterbeen. Hij doet de Grand 

Prix oefeningen (piaffe, passage, change-

menten) heel gemakkelijk. De hengst 

heeft een heel vriendelijk karakter. De 

hengst beschikt over een goede afstam-

ming met veel Sport in de moederlijn. 

Vanwege bovenstaande wordt de hengst 

Wybren van ASS ingeschreven in het 

stamboek als Wiebert 527. 

Gebruiksadvies:  
Wiebert 527 kan de bewerkbaarheid en 

het karakter van Friese paarden verbete-

ren. Zijn duurzaamheid en sporttalent, 

ook voor de hogere dressuur, zijn nog 

twee eigenschappen die de hengst kan 

verbeteren. In de paring moet rekening 

gehouden worden met zijn dragerschap 

voor waterhoofd. 

* bij opzadelen, inspannen, temperaturen etc.  ** mentaal  *** fysiek
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Hielke 530

Stamboeknaam:  Hielke L.W.  Levensnummer: 201801508 Fokker: Fam. Ludema Geboren 
op: 24 april 2018 Stokmaat: 1.63 meter Afstamming: Jurre 495 x Ster Jisse 433 x Ster Pref*5 
Tsjerk 328 x Ster Pref*5 Gerlof 294 x Ster Pref*4 Tsjalling 235 x Model Pref*5 Wessel 237  
Stam: 1 Verwantschap: 18,0 % (gemiddelde 17,8%)

Rapportage centraal onderzoek
november 2022

Exterieur:
Rastype: Hielke 530 is een jeugdige hengst 

met een luxe rasuitstraling. Hij heeft een 

edel hoofd met veel expressie. De hengst 

heeft veel front, een voldoende lange, 

verticale hals en veel behang.

Bouw: Hielke 530 heeft een iets neerwaart-

se romprichting en zou iets meer voorbeen-

lengte mogen hebben. Zijn schouderligging 

is schuin, de rug is wat gezonken. Het kruis 

van de hengst is voldoende van lengte en 

iets hellend. 

Beenwerk: Het voorbeen van Hielke 530 is 

correct van stand. Zijn achterbeen is licht 

sabelbenig. De hengst heeft hard en droog 

beenwerk met royale hoeven.   

Geschatte fokwaarde  
exterieur:
 Betrouwbaar .................................36 - 46% 

 Rastype ...................................................104 

 Bouw ......................................................106 

 Beenwerk ...............................................108 

 Stap ........................................................105 

 Draf ........................................................109

 Galop ......................................................101 

DNA en veterinair:   

De hengst heeft voldaan aan de reglemen-

taire eisen ten aanzien van röntgenologisch 

onderzoek, spermakwaliteit en cornage.

Dwerggroei:  geen drager  

Waterhoofd:  geen drager  

Vosfactor:  geen drager   

Veterinair:  geen bemerkingen

Cornage:   klasse 3 net acceptabel

Opmerkingen stalmanager, ruiters 
en menners: 
Hielke 530 heeft een erg goed karakter. Hij 

is zeer vriendelijk en intelligent. Hij wil 

graag werken, is zeer fijn bewerkbaar en 

blijft op de ruiter gefocust, ook in span-

nende situaties. Een intelligent paard met 

een zeer goede instelling, fijn in de 

aanleuning en hij heeft veel looplust. 

Centraal Onderzoek:
Hielke 530 heeft als vierjarige het verrich-

tingsonderzoek doorlopen.

Trainingsrapport:
Stap: Het beeld in stap van Hielke 530 is 

wisselend en mist ruimte. Onder het zadel is 

de stap duidelijk beter dan in het aange-

spannen werk. 
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Gedrag in de training:   a b c d e

 stalgedrag  lastig     x plezierig

  druk     x rustig

    bang     x nieuwsgierig

     onderdanig   x   dominant

  afwachtend   x   brutaal

    gespannen    x  ontspannen*

 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

Draf: De hengst draaft met heel veel 

techniek en veel buiging in het achterbeen. 

Hielke 530 heeft het vermogen om tot 

dragen te komen en schakelt makkelijk 

vanuit het achterbeen. Hij rijst daarbij goed 

omhoog in de schoft en legt dan zijn 

voorbeen goed uit.

Galop:  Zijn galop is van goede kwaliteit en 

opwaarts gesprongen. De hengst laat hierin 

veel lichaamsgebruik zien en galoppeert 

met veel gemak. 

Geschiktheid als rijpaard: 
Hielke 530 heeft veel aanleg als rijpaard, is 

gefocust op de ruiter en heeft veel looplust. 

De hengst heeft een goed dragend achter-

been in draf en kan goed schakelen. Hij 

beschikt over een opwaartse galop met veel 

sprong. De stap is als rijpaard voldoende 

zuiver, maar wel kort.

Geschiktheid als aangespannen 
paard:
Hielke 530 beschikt over veel talent als 

men- en tuigpaard. Hij laat zich fijn 

bewerken, heeft veel balans en zweefmo-

ment en veel buiging in het achterbeen. Zijn 

stap is kort en kwetsbaar.

Behaalde punten rijproef:
 Stap .........................................................6.5 

 Draf .........................................................8.5 

 Galop .......................................................8.5

 Balans & houding ...................................8.0 

 Souplesse ................................................7.5 

 Schakelen ................................................8.5

 Impuls ......................................................8.0

 Totaal ....................................................87.0

Behaalde punten menproef:
 Stap .........................................................5.5 

 Draf .........................................................9.0 

 Balans & houding ...................................8.5

 Souplesse ................................................7.5 

 Schakelen ................................................8.5 

 Impuls ......................................................8.0

 Totaal ....................................................85.5

Behaalde punten tuigproef:
 Stap .........................................................6.5 

 Draf .........................................................8.5 

 Galop .......................................................8.5

 Balans & houding ...................................8.0 

 Souplesse ................................................7.5 

 Schakelen ................................................8.5

 Impuls ......................................................8.0

 Totaal ....................................................87.0

Conclusie Centraal Onderzoek: 
Hielke 530 heeft veel aanleg als rijpaard, als 

men- én als tuigpaard. Met een sterk 

achterbeen en veel souplesse overtuigt hij in 

draf en galop. Zijn stap is een aandachts-

punt. De hengst is mensgericht, betrouw-

baar, werklustig en goed bewerkbaar. 

Moederlijn:
Hielke 530 komt uit merriestam 1. Zijn 

moeder is de twaalfjarige Hester L.W. Ster 

(Jisse 433 x Tsjerk 328). Haar halfzuster 

Wilma L.W. Ster Pref (Gjalt 426) is de 

moeder van de CK-kampioen Janke L.W. 

Voorlopig Kroon (Jehannes 484). Hester is 

een vriendelijke, mensgericht merrie die 

makkelijk in de omgang is. Ze heeft acht 

veulens op de wereld gezet, vanaf haar 

vijfde jaar elk jaar één. Van de eerste vier 

nakomelingen die opgenomen konden 

worden in het stamboek werden er drie 

Ster. Een halfzus van Hielke 530 komt uit 

in de Z1-dressuur. Moeder Hester heeft 

zich prima bewaard en is in goede 

conditie. Ze heeft een edel hoofd met veel 

expressie, een lange hals, dikke staart, 

voldoende manen en veel sokken. Ze 

heeft een royale, schuin gelegen schou-

derpartij. Haar rug kan sterker, haar 

lendenen zijn voldoende breed maar iets 

week. Ze heeft een weinig ontwikkelde 

schoft en is iets neerwaarts gebouwd. 

Hester toont voldoende duurzaamheid in 

haar beenwerk. Haar voorbenen zijn iets 

onderstandig, ze heeft voldoende grote, 

iets platte hoeven. Haar stap is ruim, 

krachtig en taktmatig. Ze draaft correct en 

taktmatig, wat op de voorhand en ze kan 

hierin meer ruggebruik tonen. 

Eindconclusie: 
Hielke 530 is een getalenteerde hengst 

die zijn Centraal Onderzoek met succes 

heeft afgerond. Hij is jeugdig met veel 

rasuitstraling. Hielke 530 is een zeer 

eerlijke hengst met een fijn karakter. Hij 

beschikt over veel werklust en focus. In 

draf en in galop laat hij veel bewegings-

techniek zien.

Gebruiksadvies: 
Hielke 530 past op langgelijnde en goed 

stappende merries met voldoende maat. 

Hij kan het achterbeengebruik in draf en 

de souplesse verbeteren alsmede ook de 

galop en het karakter.
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Hilbert 529

Stamboeknaam: Hylbrand van Swichum Levensnummer: 201801223 Fokker: J.P. Veenstra 
Geboren op: 22 april 2018 Stokmaat: 1.67 meter Afstamming: Haike 482 x Ster Stendert 447 
x Ster Ielke 382 x Ster Pref*4 Folkert 353 x Model Sport Dirk 298 x Ster Prest*3 Oepke 266 
Stam: 32 Verwantschap: 16,8% (gemiddelde 17,8%)

Rapportage centraal onderzoek
november 2022

Exterieur:
Rastype: Hilbert 529 heeft veel rasuitstra-

ling. De hengst heeft een voldoende edel 

hoofd met een lange verticale hals en veel 

behang. 

Bouw:  De romprichting van Hilbert 529 is 

horizontaal met een goede schouderlig-

ging, een sterke bovenlijn en een goede 

aansluiting in de verbindingen. De hengst 

heeft een lang kruis met een goede 

ligging.

Beenwerk: Hilbert 529 heeft een voldoen-

de lang voorbeen. Zijn voorbeen is correct 

gesteld, zijn achterbeen is goed gesteld. 

Het beenwerk is voldoende hard en 

droog. 

Geschatte fokwaarde  
exterieur:
 Betrouwbaar .................................36 - 44% 

 Rastype ...................................................105 

 Bouw ......................................................106 

 Beenwerk ...............................................106 

 Stap ........................................................104 

 Draf ........................................................101

 Galop ......................................................101 

DNA testen en veterinair: 
De hengst heeft voldaan aan de reglemen-

taire eisen ten aanzien van röntgenologisch 

onderzoek, spermakwaliteit en cornage.

Dwerggroei:  geen drager 

Waterhoofd:  geen drager 

Vosfactor:  geen drager   

Veterinair:  geen bemerkingen

Cornage:   klasse 2 acceptabel

zou wat meer lichaamsgebruik mogen 

Opmerkingen stalmanager, ruiters 
en menners:
Hilbert 529 is een plezierig paard in de 

omgang. Hij heeft veel leervermogen, 

toont inzet en is een  fijn bewerkbaar 

paard met een fijne mond. 

  

Centraal Onderzoek:
Hilbert 529 is op vierjarige leeftijd in het 

Centraal Onderzoek ingestroomd.  

Trainingsrapport:  
Stap: De stap van Hilbert 529 is goed van 

takt en heeft ruimte, waarbij hij een goed 

lichaamsgebruik heeft.

Draf: Hilbert 529 heeft een voldoende 

ruime draf waarbij hij veel houding maakt 

en een mooi silhouet laat zien. De hengst 
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Gedrag in de training:   a b c d e

 stalgedrag  lastig     x plezierig

  druk     x rustig

    bang     x nieuwsgierig

     onderdanig   x   dominant

  afwachtend   x   brutaal

    gespannen    x  ontspannen*

 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

tonen en het achterbeen mag resoluter 

ondertreden. 

Galop: Hilbert 529 heeft voldoende 

techniek in de galop, met een goede 

sprong en afdruk. 

Geschiktheid als rijpaard: 
Hilbert 529 heeft een goede instelling en 

laat zich goed bewerken. Hij laat een mooi 

silhouet zien en kan van nature meer tot 

dragen komen in draf. De hengst heeft een 

goede stap en ook in de galop heeft hij 

een goede kwaliteit van bewegen. 

Geschiktheid als aangespannen 
paard:
Aangespannen laat Hilbert 529 hetzelfde 

beeld zien: krachtige stap, met een goede 

instelling en  bewerkbaarheid. De hengst 

heeft weinig aanleg als tuigpaard. 

Behaalde punten rijproef:
 Stap .........................................................8.0 

 Draf .........................................................7.0 

 Galop .......................................................8.0

 Balans & houding ...................................7.5 

 Souplesse ................................................7.0 

 Schakelen ................................................7.0

 Impuls ......................................................7.5

 Totaal ....................................................82.5

Behaalde punten menproef:
 Stap .........................................................8.0 

 Draf .........................................................6.5 

 Balans & houding ...................................7.5

 Souplesse ................................................7.0 

 Schakelen ................................................6.5 

 Impuls ......................................................7.5

 Totaal ....................................................79.5

Behaalde punten tuigproef:
 Stap .........................................................7.0 

 Draf .........................................................6.0 

 Galop .......................................................6.5

 Balans & houding ...................................7.0 

 Souplesse ................................................7.0 

 Schakelen ................................................6.5

 Impuls ......................................................7.0

 Totaal ....................................................74.0

Conclusie Centraal Onderzoek: 
Hilbert 529 heeft talent als rij- en men-

paard, waarbij met name zijn krachtige 

stap, zijn goede instelling en zijn bewerk-

baarheid opvallen. In draf mag hij meer tot 

dragen komen, terwijl zijn galop heel 

opwaarts is en met afdruk.

Moederlijn:
De jong overleden Stendert 447 Stermerrie 

Lys van Swichum is de moeder van Hilbert 

529 en bracht in totaal 4 nakomelingen, 

allen hengsten en hebben ook allen Haike 

482 als vader. De beide gekeurde hengsten 

zijn ook Ster verklaard. 

De Ielke 382 Ster grootmoeder van Hilbert 

529, Sietske Y. van Swichum, bracht in 

totaal acht nakomelingen waaronder dus 

de kersverse hengstenmoeder Lys van 

Swichum en twee Sterhengsten van 

respectievelijk Alke 468 en Jehannes 484.

Daarna volgt de Folkert 353 Ster Preferente 

merrie Ylse van Swichum, deze merrie 

bracht in totaal 16 nakomelingen, waarbij 

alle op volwassen leeftijd gekeurde 

nakomelingen ook Ster zijn verklaard. Drie 

merries van Ielke 382 en een Haitse 425 

merrie zijn Ster verklaard. Op 23-jarige 

leeftijd bracht deze Folkert 353 merrie dit 

jaar nog een Markus 491 hengstveulen.  

Daarna volgt de Dirk 298 Model Sport 

merrie Vemke van de Headammen. Deze 

merrie bracht 11 nakomelingen waarvan 

alleen de eerder genoemde Folkert 353 

merrie Ylse van Swichum Ster is verklaard

Eindconclusie: 
Hilbert 529 is een langgelijnde, royaal 

ontwikkelde hengst. Hij heeft veel rasuit-

straling, een sterke bovenlijn en zijn 

romprichting is horizontaal. De hengst is 

plezierig in de omgang, leert snel en toont 

inzet. Van de drie basisgangen is de stap 

zijn sterkste gang, met ruimte, takt en een 

goed lichaamsgebruik. In draf mag zijn 

achterbeen resoluter ondertreden. Hij 

heeft aanleg als rij- en menpaard, minder 

als tuigpaard.

Gebruiksadvies: 
Hilbert 529 is een royale, grootramige 

hengst met een goed karakter. Hij kan 

rastype en maat verbeteren, en ook de 

stap. Met zijn lage verwantschap kan hij 

een bijdrage leveren aan meer bloedsprei-

ding binnen de populatie Friese paarden.   
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Hildwin 528

Stamboeknaam: Gijs K.  Levensnummer: 201800509 Fokker: J.A.M. Kruis  Geboren op: 25 
maart 2018 Stokmaat: 1.65 meter Afstamming: Omer 493 x Ster Fridse 423 x Ster Tsjerk 328  
x Ster Pref*7 Oege 267 x Model Pref*9 Reitse 272 x Ster Jochem 259 Stam: 15 Verwantschap: 
17,0 % (gemiddelde 17,8%)

Rapportage centraal onderzoek
november 2022

Exterieur:
Rastype: Hildwin 528 is een hengst met 

veel rasuitstraling en veel front. De hengst 

heeft een verticale hals die iets diep uit de 

borst komt. Hij heeft een edel hoofd en 

veel behang.

Bouw: Hildwin 528 is sterk gebouwd met 

een iets neerwaartse romprichting. Zijn 

schouderligging is iets steil, wel met 

voldoende lengte. Hij heeft een sterke 

bovenlijn en een lang kruis wat iets 

hellend is qua ligging.

Beenwerk: Het beenwerk van de hengst is 

van goede kwaliteit: hard en droog. 

Hildwin 528 zou iets meer lengte in het 

voorbeen mogen hebben. Daarnaast is hij 

licht Frans gesteld in het voorbeen. Zijn 

achterbeen is correct gesteld. De hengst 

zou iets royalere hoeven mogen hebben.

Geschatte fokwaarde  
exterieur:
 Betrouwbaar ...................................37-42% 

 Rastype ...................................................106 

 Bouw ......................................................105 

 Beenwerk ...............................................104 

 Stap ........................................................105 

 Draf ........................................................104

 Galop ......................................................100 

DNA-testen en veterinair: 
De hengst heeft voldaan aan de reglemen-

taire eisen ten aanzien van röntgenolo-

gisch onderzoek, spermakwaliteit en 

cornage.

Dwerggroei:  geen drager

Waterhoofd:  geen drager

Vosfactor:  geen drager 

Veterinair:  geen bemerkingen

Cornage:   klasse 1 in orde 

Opmerkingen stalmanager, ruiters 
en menners: 
Hildwin 528 is een paard met een licht 

dominant karakter. De hengst wil graag 

werken, is braaf, toont veel inzet en laat 

zich goed bewerken. Hildwin 528 is 

gemakkelijk in de omgang.

Centraal Onderzoek: 
Hildwin 528 heeft als vierjarige het 

Centraal Onderzoek doorlopen.

Trainingsrapport:
Stap: De hengst is taktmatig in zijn stap, 

die voldoende ruim is en met veel 

lichaamsgebruik. 

Draf: De draf van Hildwin 528 is gedragen, 

met veel ruimte en afdruk. Hij heeft een 

goed zweefmoment, is goed te verzame-

len en bezit een actief achterbeen. 
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Gedrag in de training:   a b c d e

 stalgedrag  lastig   x   plezierig

  druk   x   rustig

    bang   x   nieuwsgierig

     onderdanig    x  dominant

  afwachtend    x  brutaal

    gespannen   x   ontspannen*

 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

Galop: In zijn galop heeft hij veel sprong 

en afdruk. Hij zou daarbij iets meer 

bergop mogen blijven. Soms is de hengst 

iets gehaast, maar dat is sterk verbeterd 

gedurende het onderzoek. 

Geschiktheid als rijpaard: 
Hildwin 528 beschikt over veel natuurlijke 

balans en veel werklust. Hij kan goed 

schakelen met een actief achterbeenge-

bruik. De hengst is een allround gebruik-

spaard.

Geschiktheid als aangespannen paard:

Hildwin 528 heeft veel aanleg als rij- en 

menpaard met zeker ook talent als 

tuigpaard. Hij loopt met veel front en een 

goede buiging in het achterbeen. Daarbij 

toont hij veel zweefmoment.

Behaalde punten rijproef:
 Stap .........................................................7.5 

 Draf .........................................................8.0 

 Galop .......................................................7.5

 Balans & houding ...................................7.0 

 Souplesse ................................................7.0 

 Schakelen ................................................7.5

 Impuls ......................................................7.5

 Totaal ....................................................82.0

Behaalde punten menproef:
 Stap .........................................................7.5 

 Draf .........................................................8.0 

 Balans & houding ...................................7.5

 Souplesse ................................................7.5 

 Schakelen ................................................8.0 

 Impuls ......................................................7.5

 Totaal ....................................................84.0

Behaalde punten tuigproef:
 Stap .........................................................7.5 

 Draf .........................................................8.5 

 Galop .......................................................7.5

 Balans & houding ...................................7.5 

 Souplesse ................................................7.5 

 Schakelen ................................................7.5

 Impuls ......................................................7.5

 Totaal ....................................................84.5

Conclusie Centraal Onderzoek: 

Hildwin 528 heeft zijn Centraal Onder-

zoek met goed gevolg afgelegd. Hij 

toont tijdens de trainingen veel inzet en 

looplust en is tijdens het onderzoek 

verbeterd, met name in de galop.

  

Moederlijn:
De moeder van Hildwin 528 is Yasmine 

K. Ster, een vijftienjarige vruchtbare 

merrie die op het moment van bekijken 

haar elfde veulen aan de voet heeft. 

Naast Hildwin 528 heeft ze ook Bauke K. 

Ster (Fabe 348) gebracht die aangewe-

zen is geweest voor het Centraal 

Onderzoek. 

De vriendelijke en mensgerichte Yasmine 

K. heeft zich prima bewaard. Ze is 

rastypisch, met een dikke staart, vol-

doende manen en veel sokken, een 

voldoende edel hoofd en een lange, 

voldoende verticale hals. De merrie is 

wat neerwaarts gebouwd, zou in de rug 

wat sterker kunnen zijn en heeft een iets 

steile schouder met voldoende lengte. Ze 

toont voldoende duurzaamheid in haar 

droge beenwerk, waarbij ze iets toontre-

dend is en royale hoeven heeft. Haar 

stap is voldoende ruim, krachtig en 

taktmatig, waarbij ze nauw in de 

voorbenen stapt. Haar draf is voldoende 

taktmatig, iets gehaast en ze zou wat 

meer lichaamsgebruik kunnen laten 

zien. De grootmoeder van Yasmine is 

Wilinda K. Ster Pref (Oege 267), de 

moeder van KFPS stamboekhengst Wytse 

462.

Eindconclusie: 
Hildwin 528 is een hele rastypische en 

sterk gebouwde hengst. De hengst is 

allround met drie correcte basisgangen 

en aanleg voor alle drie disciplines. De 

hengst toont veel balans en buiging in 

het achterbeen.

Gebruiksadvies: 
Hildwin 528 kan gebruikt worden op 

merries met voldoende voorbeenlengte, 

waarbij hij balans en buiging in het 

achterbeen kan toevoegen. De hengst 

kan ook de rasuitstraling verbeteren, en 

een bijdrage leveren aan een meewer-

kend karakter en een goede instelling.
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Jimte 533 

Stamboeknaam: Jurre v.d. Arebo Hoeve Levensnummer: 201902094 Fokker: R. Arends 
Geboren op: 19 mei 2019 Stokmaat: 1.67 meter Afstamming: Ulbrân 502 x Ster Epke 474 x 
Ster Nykle 309 x Ster Dirk 298 x Ster Lammert 260 x Ster Ysbrand 238 Stam: 120 
Verwantschap: 17,5 % (gemiddelde 17,8%)

Rapportage centraal onderzoek
november 2022

Exterieur:
Rastype: Jimte 533 heeft een goede 

rasuitstraling door zijn lange, verticaal 

gestelde hals. De hengst zou iets meer 

expressie in zijn hoofd mogen hebben. 

Hij beschikt over veel manen en dikke 

staart. 

Bouw: Jimte 533 is langgelijnd, jeugdig 

en beschikt over een opwaartse rom-

prichting. Hij heeft een correcte, goed 

bespierde en gesloten bovenlijn en een 

lang, iets hellend kruis.

Beenwerk: Jimte 533 heeft veel lengte in 

het voorbeen en is licht toontredend. 

Het beenwerk is hard en droog, waarbij 

het achterbeen licht sabelbenig is. De 

hengst heeft royaal ontwikkelde hoeven.

Geschatte fokwaarde  
exterieur:
 Betrouwbaar ...................................29-36% 

 Rastype ...................................................103 

 Bouw ......................................................105 

 Beenwerk ...............................................104 

 Stap ........................................................107 

 Draf ........................................................105

 Galop ......................................................103 

DNA testen en veterinair:   

De hengst heeft voldaan aan de 

reglementaire eisen ten aanzien van 

röntgenologisch onderzoek, spermakwa-

liteit en cornage. 

Dwerggroei:  geen drager  

Waterhoofd:  geen drager  

Vosfactor:  geen drager   

Veterinair:  geen bemerkingen

Cornage:   klasse 1 in orde 

Opmerkingen stalmanager, rijders 
en menners:
Jimte 533 is een plezierig paard in de 

omgang en geniet van alle aandacht. De 

hengst wil graag werken, maar mag wel 

scherper reageren en is wat snel afge-

leid. Eenmaal bij de les is hij goed 

bewerkbaar. 

Centraal Onderzoek: 
Jimte 533 heeft als driejarige het 

Centraal Onderzoek doorlopen. 

Trainingsrapport:  
Stap: In stap laat Jimte 533 veel tact en 

regelmaat zien. Daarbij heeft de hengst 

een ruime en krachtige pas en valt zijn 

goede lichaamsgebruik op.  

Draf: Jimte 533 laat een ruime tactmatige 

draf zien, waarbij hij het voorbeen goed 
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Gedrag in de training:   a b c d e

 stalgedrag  lastig    x  plezierig

  druk    x  rustig

    bang    x  nieuwsgierig

     onderdanig   x   dominant

  afwachtend   x   brutaal

    gespannen   x   ontspannen*

 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

uitlegt. In draf zou het achterbeen iets 

actiever en met meer buiging onder de 

massa geplaatst mogen worden. Hierdoor 

heeft de hengst ook iets moeite met 

schakelen. Jimte 533 heeft voldoende 

zweefmoment en lichaamsgebruik.

Galop: De galop van Jimte is goed van 

sprong, voldoende opwaarts en met 

afdruk. De hengst zou hierin wel meer 

lichaamsgebruik mogen tonen. 

Geschiktheid als rijpaard: 

Jimte 533 is een sympathiek paard dat 

graag voor je wil werken maar soms iets 

snel is afgeleid. De hengst toont pro-

gressie in de training, waarbij de ruime 

en tactmatige stap positief opvalt. Ook 

in de draf heeft hij veel ruimte en toont 

hij veel balans. Hij mag daarbij meer 

schakelend vermogen en een actiever 

gebruik van het achterbeen laten zien.

Geschiktheid als aangespannen paard: 

Jimte 533 laat als aangespannen paard 

hetzelfde beeld zien als rijpaard. Hij 

beschikt over een ruime, tactmatige 

stap. In draf heeft hij een goed zweef-

moment, maar zou hij actiever in het 

achterbeen mogen zijn. De hengst maakt 

voldoende front, maar komt niet echt 

tot dragen. Jimte 533 heeft voldoende 

aanleg als men- en tuigpaard.

Behaalde punten rijproef:
 Stap .........................................................8.0 

 Draf .........................................................7.0 

 Galop .......................................................7.0

 Balans & houding ...................................7.0 

 Souplesse ................................................7.5 

 Schakelen ................................................6.5

 Impuls ......................................................7.0

 Totaal ....................................................79.0

Behaalde punten menproef:
 Stap .........................................................8.0 

 Draf .........................................................7.0 

 Balans & houding ...................................7.0

 Souplesse ................................................7.0 

 Schakelen ................................................6.5 

 Impuls ......................................................6.5

 Totaal ....................................................77.5

Behaalde punten tuigproef:
 Stap .........................................................7.5 

 Draf .........................................................6.5 

 Galop .......................................................7.0

 Balans & houding ...................................7.5 

 Souplesse ................................................7.5 

 Schakelen ................................................7.0

 Impuls ......................................................6.5

 Totaal ....................................................77.5

Conclusie Centraal Onderzoek:  
Jimte 533 heeft voldoende aanleg als 

rij-, men- en tuigpaard. Met name zijn 

ruime, krachtige stap met een goed 

lichaamsgebruik valt op. Zijn draf is ruim 

en hij legt het voorbeen goed uit, maar 

mag hierbij actiever in het achterbeen 

zijn. In galop is hij opwaarts en met 

afdruk, waarbij hij meer lichaamsgebruik 

mag tonen. 

Moederlijn:
Tekla v.d. Arebo Hoeve Ster is de moeder 

van Jimte 533. Zij is een goed bewaarde 

achtjarige merrie die vier veulens heeft 

gekregen en volledig voor de fokkerij 

wordt ingezet. Jimte 533 is haar tweede 

(Ster) nakomeling. Ze is rastypisch met 

een voldoende edel hoofd, een lange, 

verticale hals, met veel en lange manen 

en een dikke staart. Tekla is langgelijnd, 

heeft een horizontale romprichting en 

mocht wat jeugdiger in haar uitstraling 

zijn. Haar bovenlijn is sterk, waarbij ze 

iets strak op de lendenen is en een kort, 

iets hellend kruis heeft. Haar stap is ruim 

en krachtig. Haar draf is voldoende ruim, 

zou wat opwaartser mogen zijn waarbij 

het achterbeen meer mag ondertreden. 

De merrie heeft een braaf, rustig en 

nuchter karakter.

Eindconclusie: 
Jimte 533 is een langgelijnde, jeugdige 

en opwaarts gebouwde, sterke hengst. 

Hij is een rastypische en werkwillige 

hengst die opvalt met zijn tactmatige en 

ruime stap. De hengst heeft in het 

Centraal Onderzoek een hele constante 

verrichting laten zien.

Gebruiksadvies: 
Jimte 533 kan de tact en de ruimte in de 

stap verbeteren. De hengst kan een 

goede bovenlijn en rasuitstraling 

doorgeven. 
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Jorke 532 

Stamboeknaam: Jorke fan ‘e Kamperdyk Levensnummer: 201900784 Fokker: S.A. de Vries  
Geboren op: 2 april 2019 Stokmaat: 1.68 meter Afstamming: Menne 496 x Ster AA Tsjalle 
454 x Ster Felle 422 x Ster Djurre 284 x Ster Mark 232 x Model Pref*7 Tetman 205 Stam: 110 
Verwantschap: 18,7 % (gemiddelde 17,8%)

Rapportage centraal onderzoek
november 2022

Exterieur:
Rastype: Jorke 532 heeft voldoende 

rasuitstraling. Zijn hoofd zou wat edeler 

mogen, maar hij heeft veel lengte in zijn 

voldoende verticale hals. Daarbij heeft 

hij voldoende behang en een dikke 

staart. 

Bouw: Jorke 532 is een grootramige, 

langgelijnde hengst met een opwaartse 

romprichting. Hij beschikt over een 

sterke bovenlijn, een kruis met veel 

lengte en met een goede ligging.  

Beenwerk: De hengst heeft veel lengte in 

het goed gestelde voorbeen. Het 

achterbeen is licht sabelbenig. Jorke 532 

heeft royale hoeven en zijn beenwerk is 

van voldoende kwaliteit.

DNA-testen en veterinair: 

Geschatte fokwaarde  
exterieur:
 Betrouwbaar ...................................34-39% 

 Rastype ...................................................105 

 Bouw ......................................................108 

 Beenwerk ...............................................104 

 Stap ........................................................103 

 Draf ........................................................107

 Galop ......................................................105 

De hengst heeft voldaan aan de reglemen-

taire eisen ten aanzien van röntgenolo-

gisch onderzoek, spermakwaliteit en 

cornage. 

Dwerggroei:  geen drager  

Waterhoofd:  geen drager  

Vosfactor:  geen drager   

Veterinair:  geen bemerkingen

Cornage:   klasse 2 acceptabel

Opmerking stalmanager, ruiters en 
menners: 
Jorke 532 is een heel fijn en aanhankelijk 

paard in de omgang. In het werk is hij 

sympathiek, wil graag werken, is fijn 

bewerkbaar en blijft altijd zijn best doen. 

Jorke 532 is een nog jeugdige hengst die 

altijd geconcentreerd is en reactie geeft. 

Centraal Onderzoek: 
Jorke 532 heeft als driejarige het Centraal 

Onderzoek doorlopen. Vanwege ziekte is 

de hengst een week later aangeleverd en 

heeft hij tijd nodig gehad voor zijn 

herstel. Jorke heeft zich positief ontwik-

keld en veel progressie laten zien gedu-

rende de trainingen. 
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Gedrag in de training:   a b c d e

 stalgedrag  lastig     x plezierig

  druk     x rustig

    bang     x nieuwsgierig

     onderdanig   x   dominant

  afwachtend   x   brutaal

    gespannen   x   ontspannen*

 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

Trainingsrapport:
Stap: De stap van Jorke 532 is goed van 

takt, voldoende ruim en toont ruim 

voldoende activiteit. 

Draf: Tijdens de zadelproef miste de 

hengst nog wat kracht, maar de draf was 

voldoende van ruimte en takt. Tijdens het 

Centraal Onderzoek is de hengst sterk 

verbeterd en heeft hij aan kracht en 

uithoudingsvermogen gewonnen. De draf 

is goed gedragen met een goed voorbeen-

gebruik en een goed ondertredend 

achterbeen. 

Galop: De hengst toont een opwaartse 

galop met veel ruimte en afdruk. Jorke 

532 kan klein galopperen en heeft veel 

vermogen tot sluiten. 

Geschiktheid als rijpaard:
Jorke 532 is een werkwillige hengst, die 

veel inzet toont en gefocust is op de 

ruiter. Daarmee geeft hij de ruiter een 

heel goed gevoel. De hengst bezit drie 

takt vaste basisgangen, waarbij vooral de 

galop heel positief is en de hengst veel 

vermogen heeft tot sluiten.

Geschiktheid als aangespannen 
paard: 
De hengst heeft zich in het aangespannen 

deel van het Centraal Onderzoek verder 

ontwikkeld in kracht, in buiging van het 

achterbeen en in schakelend vermogen. Ook 

aangespannen is Jorke 532 een fijn bewerk-

baar paard dat actief reageert op hulpen. 

Behaalde punten rijproef:
 Stap .........................................................7.5 

 Draf .........................................................6.5 

 Galop .......................................................7.5

 Balans & houding ...................................7.5 

 Souplesse ................................................7.0 

 Schakelen ................................................6.5

 Impuls ......................................................7.5

 Totaal ....................................................79.0

Behaalde punten menproef:
 Stap .........................................................7.0 

 Draf .........................................................7.5 

 Balans & houding ...................................8.0

 Souplesse ................................................7.5 

 Schakelen ................................................7.5 

 Impuls ......................................................8.0

 Totaal ....................................................83.5

Behaalde punten tuigproef:
 Stap .........................................................7.0 

 Draf .........................................................7.0 

 Galop .......................................................7.0

 Balans & houding ...................................7.5 

 Souplesse ................................................7.0 

 Schakelen ................................................7.5

 Impuls ......................................................8.0

 Totaal ....................................................80.5

Conclusie Centraal Onderzoek: 
Jorke 532 heeft zich gedurende het 

verrichtingsonderzoek ontwikkeld tot een 

allround gebruikspaard. 

Moederlijn:  
De moeder van Jorke 532 is elf jaar oud en 

wordt ingezet voor de fokkerij. Lobke fan 

‘e Kamperdyk Ster AA heeft inmiddels 

zeven veulens gehad, waarbij Jorke 532 

haar vijfde, en eerste Ster-nakomeling is.  

Lobke is in prima conditie, heeft een 

voldoende jeugdige uitstraling en is 

voldoende langgelijnd. Ze heeft een iets 

groot hoofd met een sprekend oog. Haar 

hals is opvallend lang met een goede 

verticale richting. Ze heeft weinig behang. 

De merrie is wat neerwaarts gebouwd 

waarbij ze iets meer voorbeenlengte zou 

mogen hebben. De schouder is schuin, met 

veel lengte. Zowel in de rug als in de 

lendenen zou ze in de aansluiting sterker 

kunnen zijn. Haar beenwerk is van 

voldoende kwaliteit met royale hoeven. 

Haar stap is voldoende krachtig, maar 

mocht meer ruimte hebben en taktmati-

ger zijn. De draf is voldoende met een 

goede afdruk en veel buiging in het 

achterbeen. Ze zou daarin wel meer over 

de rug mogen lopen. Lobke is een alert, 

wakker en ijverig paard dat na de 

inspanning direct weer kalm is. Voor haar 

ABFP in 2014 kreeg ze 79,5 punten voor 

haar zadelproef en 79 punten voor haar 

menproef. 

Eindconclusie: 
Jorke 532 is een grootramige, langgelijnde 

rastypische hengst met een opwaartse 

romprichting. Tijdens het onderzoek heeft 

hij veel progressie laten zien. Jorke 532 

heeft een heel fijn karakter en toont 

aanleg als rij- en aangespannen paard. De 

hengst beschikt over drie tactvaste 

basisgangen waarbij vooral de galop 

positief opvalt.

Gebruiksadvies: 
Jorke 532 kan een opwaartse bouw en 

een sterke bovenlijn met goede kruislig-

ging doorgeven. De hengst valt op met 

zijn werkwillige en gemakkelijke karakter 

en goede instelling. 
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Kanne 534  

Stamboeknaam: Kanne fan de Mersken Levensnummer: 201902907 Fokker: Fam. Age 
Okkema Geboren op: 27 juni 2019 Stokmaat: 1.64 meter Afstamming: Ulbrân 502 x Ster 
Sport Prest*3 AA Thorben 466 x Kroon Sport Pref*4 Prest*4 Doaitsen 420 x Kroon Sport Pref*9 
Prest*6 A Fabe 348 x Model Pref*6 Prest*5 Feitse 293 x Ster Pref*7 Prest Naen 264 Stam: 50 
Verwantschap: 17,1 % (gemiddelde: 17,8%)

Rapportage centraal onderzoek
november 2022

Exterieur:
Rastype: Kanne 534 is een hengst met 

veel rasuitstraling. Hij heeft een edel 

hoofd en een verticale hals met voldoen-

de neklengte. De hengst beschikt over 

een sierlijke belijning en veel behang. 

Bouw: De hengst heeft veel jeugd-uit-

straling en is voldoende langgelijnd. 

Kanne 534 heeft een horizontale 

romprichting. Hij zou in de bovenlijn iets 

geslotener mogen zijn, de schouderlig-

ging is schuin en lang en hij heeft een 

iets hellend kruis.

Beenwerk: Het beenwerk van Kanne 534 

is hard en droog.  De hengst zou iets 

meer lengte in het voorbeen mogen 

hebben. Zijn beenwerk is correct gesteld 

met een goede hoek in het achterbeen.

Geschatte fokwaarde  
exterieur:
 Betrouwbaar ...................................29-36% 

 Rastype ...................................................107 

 Bouw ......................................................106 

 Beenwerk ...............................................108 

 Stap ........................................................107 

 Draf ........................................................106

 Galop ......................................................104 

Dwerggroei:  geen drager  

Waterhoofd:  geen drager  

Vosfactor:  geen drager   

Veterinair:  geen bemerkingen

Cornage:   klasse 1 in orde

Centraal Onderzoek
Kanne 534 heeft als driejarige het 

Centraal Onderzoek doorlopen. 

Trainingsrapport:  

Stap: De stap van Kanne 534 is actief, 

voldoende ruim en met voldoende takt en 

lichaamsgebruik.  In de stap zou de hengst 

iets meer buiging in het spronggewricht 

kunnen tonen. In de bewegingsafloop van 

het voorbeen is de hengst correct.

Draf: Kanne 534 heeft een goed voor-

beengebruik. De draf is ruim voldoende 

van ruimte en gedragenheid, maar zou 

meer buiging in het achterbeen mogen 

hebben. 

Galop: De hengst heeft veel talent voor 

galop. Kanne 534 is lichtvoetig, heeft een 

goede sprong met veel afdruk en kan 

goed schakelen. 
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Gedrag in de training:   a b c d e

 stalgedrag  lastig     x plezierig

  druk     x rustig

    bang     x nieuwsgierig

     onderdanig   x   dominant

  afwachtend   x   brutaal

    gespannen   x   ontspannen*

 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

Geschiktheid als rijpaard:  
Kanne 534 heeft een goede aanleg als 

rijpaard, hij is voorwaarts en werkwillig. 

Hij beschikt over drie goede basisgangen 

waarbij hij in alle drie gangen een goed 

lichaamsgebruik laat zien. Daarbij valt de 

galop positief op door veel sprong en 

afdruk. In de aanleuning mag de hengst 

iets nageeflijker zijn. 

Geschiktheid als aangespannen 
paard: 
Kanne 534 heeft voor de wagen veel 

looplust en is werkwillig. In de stap is hij 

iets gehaast maar hij blijft daarbij wel 

tactmatig. In draf laat hij veel techniek in 

zijn voorbeen zien, heeft hij een snel 

achterbeen, maar mag hij hierin iets meer 

buiging tonen. De hengst schakelt 

makkelijk, maar zou iets fijner in de 

aanleuning mogen zijn. Kanne 534 heeft 

een goede aanleg voor het aangespannen 

werk, zowel als men- en tuigpaard.

Behaalde punten rijproef:
 Stap .........................................................7.5 

 Draf .........................................................7.5 

 Galop .......................................................8.0

 Balans & houding ...................................7.5 

 Souplesse ................................................7.5 

 Schakelen ................................................7.5

 Impuls ......................................................7.5

 Totaal ....................................................83.5

Behaalde punten menproef:
 Stap .........................................................7.0 

 Draf .........................................................8.0 

 Balans & houding ...................................7,5

 Souplesse ................................................7.0 

 Schakelen ................................................7.0 

 Impuls ......................................................7,5

 Totaal ....................................................81.0

Behaalde punten tuigproef:
 Stap .........................................................8.0 

 Draf .........................................................7.0 

 Galop .......................................................7.0

 Balans & houding ...................................7,5 

 Souplesse ................................................7.0 

 Schakelen ................................................7.5

 Impuls ......................................................7.5

 Totaal ....................................................81.5

Conclusie Centraal Onderzoek: 
Kanne 534 heeft zijn Centraal Onder-

zoek succesvol afgerond. Kanne 534 is 

een werkwillige hengst met een goede 

instelling en een goed lichaamsgebruik. 

Waarbij de goede galop onder het 

zadel opvalt. 

 

Moederlijn:  
De moeder van Kanne 534 is Sterre T. 

fan ‘e Boppelannen Ster Sport Prestatie 

AA (Thorben 466), een negenjarige nog 

jeugdige merrie uit een predicaatrijke 

moederlijn. Sterre heeft in haar IBOP 

80,5 punten behaald en heeft ook het 

Sportpredicaat in het mennen behaald. 

Ze wordt nu volledig voor de fokkerij 

ingezet. Sterre heeft zes veulens op de 

wereld gezet, Kanne 534 is haar derde 

nakomeling. Halfzus Ela Sterre fan de 

Mersken Kroon AAA (Jehannes 484) 

werd kampioen op de CK 2022 bij de 

vier jaar en oudere merries en algeheel 

reserve kampioen. Moeder Sterre werd 

Prestatie op haar eerste drie nakomelin-

gen en is daarmee de vijfde generatie 

Prestatiemerrie in deze merrielijn. De 

overgrootmoeder van Kanne is Els F.T. 

Kroon Sport Preferent Prestatie (Fabe 

348) en een volle zus van Sape 381. 

Sterre heeft een braaf en rustig karak-

ter en heeft zich goed bewaard met 

correct gesteld, droog en hard been-

werk. Haar hoofd zou wat edeler 

mogen zijn, ze is wat zwaar in de kaken 

en heeft een iets korte, verticaal 

gestelde, hals. Haar schouder is lang en 

schuin, ze mocht in de bovenlijn wat 

sterker zijn en haar lendenen zijn iets 

week. Haar kruis is voldoende lang en 

goed van ligging. De stap van Sterre is 

ruim, krachtig, tactmatig en door het 

lichaam. In draf is ze voldoende op-

waarts, met een voldoende ondertre-

dend achterbeen, waarbij ze wel wat 

meer ruggebruik zou mogen tonen. 

Eindconclusie: 
Kanne 534 is een evenredig gebouwde 

hengst met mooie verhoudingen en 

voldoende lengte in de hals. Het is een 

werkwillige hengst met een goede 

instelling en een goed lichaamsgebruik. 

In galop laat hij veel bewegingstech-

niek zien.

Gebruiksadvies: 
Kanne 534 kan gebruikt worden om 

lichaamsgebruik en werkwilligheid te 

verbeteren. Ook kan hij de galop 

verbeteren. Merries dienen wel vol-

doende langgelijnd te zijn met een 

goede bovenlijn.
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Kees 531 

Stamboeknaam: Kees van Raepshille Levensnummer: 201900282 Fokker: A.G.G. Schrauwen 
Geboren op: 11 maart 2019 Stokmaat: 1.67 meter Afstamming: Tjebbe 500 x Kroon Sport 
AAA Maurus 441 x Ster Andries 415 x Ster Fetse 349 x Ster Pref*7 Hearke 254 x Ster Pref*4 
Hotse 223 Stam: 22 Verwantschap: 18,2 % (gemiddelde 17,8%)

Rapportage centraal onderzoek
november 2022

Exterieur:
Rastype: Kees 531 is een hengst met veel 

rasuitstraling, dankzij een lange, verticale 

hals, een voldoende edel hoofd en voldoen-

de behang.  

Bouw: Hij is een langgelijnde hengst met 

een opwaartse romprichting, die iets gerekt 

is in het middenstuk. Kees 531 zou in zijn 

bovenlijn iets geslotener mogen zijn. Hij 

heeft een schuin en lang schouder en een 

lang kruis wat goed van ligging is.

Beenwerk: Het beenwerk van Kees 531 is 

hard en droog. De hoeven zouden wat 

royaler kunnen zijn. 

Geschatte fokwaarde  
exterieur:
 Betrouwbaar ...................................29-35% 

 Rastype ...................................................111 

 Bouw ......................................................112 

 Beenwerk ...............................................107 

 Stap ........................................................106 

 Draf ........................................................105

 Galop ......................................................102 

DNA testen en veterinair: 

De hengst heeft voldaan aan de reglemen-

taire eisen ten aanzien van röntgenologisch 

onderzoek, spermakwaliteit en cornage. 

Dwerggroei:  geen drager  

Waterhoofd:  geen drager  

Vosfactor:  geen drager   

Veterinair:  geen bemerkingen

Cornage:   klasse 2 acceptabel

Opmerkingen stalmanager, ruiters 
en menners:  
Kees 531 is nieuwsgierig en in zijn 

gedrag een echte hengst. Kees heeft een 

dominant karakter. Ondanks dat hij 

gauw is afgeleid laat hij zich goed 

bewerken.

Centraal Onderzoek: 
Kees 531 heeft als driejarige het Cen-

traal Onderzoek doorlopen.  De hengst 

heeft gedurende het onderzoek meer 

rust in zijn presentatie gekregen.

Trainingsrapport:  
Stap: Kees 531 heeft een zuivere en 

tactmatige stap, met voldoende activiteit 

en ruimte. 
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Gedrag in de training:   a b c d e

 stalgedrag  lastig    x  plezierig

  druk  x    rustig

    bang   x   nieuwsgierig

     onderdanig    x  dominant

  afwachtend    x  brutaal

    gespannen   x   ontspannen*

 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

Draf: De hengst beschikt over een 

lichtvoetige, tactmatige draf, met veel 

souplesse en lichaamsgebruik. Kees 531 

beschikt over veel schoudervrijheid, 

heeft een actief achterbeengebruik en 

kan goed schakelen.

Galop: De galop van Kees is opwaarts 

met veel sprong en afdruk. Hij heeft 

tijdens de training meer kracht gekregen 

en is minder onstuimig geworden.

Geschiktheid als rijpaard:  
Kees 531 heeft veel looplust en is zeer 

werkwillig, maar is snel afgeleid en 

verliest dan wat focus. Dit is gedurende 

het onderzoek duidelijk verbeterd. De 

hengst heeft drie goede basisgangen, 

waarbij de zeer goede galop opvalt.

Geschiktheid als aangespannen 
paard:  
De hengst toont voor de wagen veel 

front en veel looplust. Kees 531 heeft 

veel schoudervrijheid en veel techniek in 

het voorbeen, kan goed schakelen en 

heeft een ruim zweefmoment. 

 

Behaalde punten rijproef:
 Stap .........................................................7.0 

 Draf .........................................................7.5 

 Galop .......................................................8.0

 Balans & houding ...................................8.0 

 Souplesse ................................................7.5 

 Schakelen ................................................8.0

 Impuls ......................................................7.0

 Totaal ....................................................83.5

Behaalde punten menproef:
 Stap .........................................................7.0 

 Draf .........................................................8.0 

 Balans & houding ...................................8.0

 Souplesse ................................................7.5 

 Schakelen ................................................7.5 

 Impuls ......................................................7.0

 Totaal ....................................................82.5

Behaalde punten tuigproef:
 Stap .........................................................8.5 

 Draf .........................................................7.0 

 Galop .......................................................8.0

 Balans & houding ...................................7.5 

 Souplesse ................................................8.0 

 Schakelen ................................................8.0

 Impuls ......................................................7.0

 Totaal ....................................................84.0

Conclusie Centraal Onderzoek: 
Kees 531 heeft zijn Centraal Onderzoek 

met succes afgerond. Als rij-, men- en 

tuigpaard heeft hij veel aanleg.  Hij is 

werkwillig maar ook snel afgeleid. 

Onder het zadel valt zijn goede galop 

op, aangespannen toont hij veel front en 

een mooi gebruik van het voorbeen en 

veel zweefmoment. 

Moederlijn:
De moeder van Kees is de negenjarige 

Rosa fan ‘e Hartstun Kroon Sport AAA 

(Maurus 441). De merrie heeft vier 

veulens gehad waarbij Kees haar tweede 

nakomeling is. Rosa is een langgelijnde 

merrie. Ze heeft een sprekend hoofd en 

een groot oog. Ze heeft veel lengte in 

de hals, die wat horizontaal is en wat 

diep uit de borst komt. Haar schouder is 

voldoende schuin, haar bovenlijn zou 

wat sterker mogen. Haar beenwerk is 

van voren correct gesteld, haar voorbe-

nen iets onderstandig, haar achterbenen 

zijn een fractie sabelbenig. Ze heeft 

voldoende droog beenwerk met vol-

doende grote hoeven. 

De stap van Rosa is actief, voldoende 

ruim en tactmatig. Haar draf is voldoen-

de ruim waarbij ze iets hoog in het kruis 

blijft. Rosa is Z2-dressuur startgerechtigd 

en liet in haar IBOP 82,5 punten noteren 

met een 8 voor stap. Rosa is een brave, 

rustige, vriendelijke merrie die heel 

graag wil werken.

Eindconclusie: 
Kees 531 is een langgelijnde, opwaarts 

gebouwde hengst die iets gerekt is in 

het middenstuk. De hengst beschikt over 

veel looplust en souplesse. Hij heeft een 

goede bewegingstechniek in draf en 

galop. De hengst is in het werk soms iets 

te snel afgeleid, maar laat een goede 

reactie op de hulpen zien. 

Gebruiksadvies: 
Kees 531 kan langgelijndheid toevoe-

gen, met een juiste kruislengte en 

kruisligging. Bovendien kan de hengst 

de galop en het schakelend vermogen 

verbeteren. 



Lineair exterieur/beweging a/d hand 

hoofduitdrukking 97 onedel edel 
hoofd/halsverb. 102 zwaar licht 
halslengte 106 kort lang 
halsstand 99 horizontaal verticaal 
schouderligging 101 steil schuin 
rugvorm 110 week strak 
lendenvorm 108 week strak 
kruisvorm 91 horizontaal hellend 
kruislengte 98 kort lang 
romp 109 neerwaarts opwaarts 
onderarmlengte 109 kort lang 
voorbeenstand 101 recht onderstandig 
stand achterb. 98 sabelbenig steil 
kootlengte 107 kort lang 
hoefvorm 107 klein groot 
beenkwaliteit 105 voos droog 
kleur 101 vaalzwart gitzwart 
behang 92 weinig veel 
correcth. voorb. 100 toontredend frans 
staplengte 106 kort ruim 
stapuitdrukking 110 zwak krachtig 
draflengte 113 kort ruim 
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig 
balans 112 weinig veel 
souplesse 109 weinig veel 
stokmaat 107 klein groot 

Waarderende exterieurkenmerken 
rastype bouw beenwerk totaal 

101 111 106 108 
btbh.% 

83 
Beweging/sportaanleg 
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard 

76 106 107 104 107 100 
Verwantschap 
vw% Bloedspreiding 
18,8 94 

Fokwaarden sport 
btbh.% Fokw. 

39 105 

Keuringsresultaten 
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Merries Ruinen Hengsten Merries 

13 18 23 3 1 47% 2 0 1 17 19 1 110 60 55% 25% 82% 

Aantal nakomelingen in ABFP-test 
Leeftijd Geslacht Predicaat Totaal Resultaat 

3jr 4jr 5jr hengst merrie Kroon Ster niet Ster A AA AAA 

21 0 0 8 13 1 11 9 21 3 9 1 

Resultaten verrichtingsonderzoek 
Onder het zadel 

stap draf galop houding&balans souplesse schakelen impuls totaal 

6,3 6,9 6,8 6,7 6,7 6,5 6,9 73,7 

88 92 96 100 104 108 112

 
 

Aangespannen 

       

stap draf houding&balans souplesse schakelen impuls totaal tuigaanleg 

6,3 6,8 6,9 6,7 6,6 6,9 73,7 6,1 
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Algemeen 
Menne 496 werd in het najaar van 2016 
als vierjarige hengst goedgekeurd op basis 
van zijn zeer goede exterieur, goede 
aanleg als dressuur- en menpaard en ruim 
voldoende aanleg als tuigpaard. Hij komt 
uit een predicaatrijke merrielijn en werd 
omschreven als een allround paard. Uit 
zijn eerste dekseizoen werden 78 veulens 
geregistreerd waarvan 90% uit minimaal 
Stermerries werd geboren. Menne 496 
heeft in 2022 het nakomelingenonder-
zoek afgerond op basis van twee 
jaargangen driejarige nakomelingen.

Exterieur
De nakomelingen van Menne 496 vormen 
een uniforme groep goed ontwikkelde 
paarden die opvallend sterk gebouwd 
zijn. Ze kunnen vaak meer jeugd en luxe 
uitstralen. De nakomelingen hebben erg 
weinig behang en een minder sprekend 
hoofd waardoor ze rasuitstraling missen. 
De halzen zijn lang en kunnen een meer 
verticale halsrichting hebben. De nakome-
lingen zijn opwaarts gebouwd, hebben 

veel voorbeenlengte, een sterke tot 
strakke bovenlijn en een horizontale kruis-
ligging. De paarden hebben een goede 
kwaliteit beenwerk en correcte beenstan-
den. De koten zijn lang en de hoeven 
groot. Voor een meer gedetailleerde 
beschrijving van het exterieur wordt 
verwezen naar de exterieurfokwaarden.

Karakter/trainingsrapport
De nakomelingen van Menne 496 zijn op 
stal plezierige, rustige, nieuwsgierige 
paarden die ontspannen in de omgang 
zijn. In het werk zijn ze blij en betrouw-
baar en tonen ze veel inzet en een goede 
reactie op de hulpen. Ze hebben een goed 
uithoudingsvermogen.

Beweging/verrichting
Aan de hand tonen de nakomelingen van 
Menne 496 een tactmatige, krachtige en 
voldoende ruime stap. In draf tonen ze 
veel ruimte, een sterk achterbeengebruik 
en veel balans en souplesse. Van Menne 
496 hebben 21 paarden deelgenomen 
aan de ABFP-testen. Ze laten zowel onder 

het zadel als aangespannen een gemid-
delde verrichting zien. Eén nakomeling 
behaalde een triple A score. De nakome-
lingen beschikken over het algemeen over 
drie ruim voldoende basisgangen en ruim 
voldoende houding. In stap missen ze 
soms de tact. In draf tonen ze veel actie in 
de benen. De paarden zijn goed bewerk-
baar. Ze kunnen meer schakelend 
vermogen tonen.

Conclusie
Menne 496 heeft een ruim voldoende 
exterieurvererving (Ster% 47) waarbij hij 
qua exterieur vooral sterk verbeterend 
werkt op bouw en beenwerk. Menne 
496 heeft merries nodig met veel 
rasuitstraling. De nakomelingen tonen 
zowel op stal als in het werk een goed 
karakter. Als sportpaard beschikken ze 
over drie correcte basisgangen, zijn ze 
goed bewerkbaar en tonen ze ruim 
voldoende aanleg. Op basis van het 
totaalbeeld blijft Menne 496 gehand-
haafd voor de fokkerij. 

Rapportage nakomelingenonderzoek  |  December 2022

Geboren: 17 maart 2012
Fokker: A. de Hoek, Dr. Compagnie
Eigenaar: Tsjalling de Boer en fam. Hoekstra, p/a Sintjohannesga
Afstamming: Norbert 444 x Ster Pref*5 AAA Beart 411 x Ster Pref*4 Nykle 309 x Ster Pref*5 Prest Tsjalling 235 (stam 28)
Verwantschap: 18.8%
Bijzonderheden: geen

Menne 496



88 92 96 100 104 108 112

Lineair exterieur/beweging a/d hand 

hoofduitdrukking 99 onedel edel 
hoofd/halsverb. 104 zwaar licht 
halslengte 104 kort lang 
halsstand  95 horizontaal verticaal 
schouderligging 101 steil schuin 
rugvorm 101 week strak 
lendenvorm 103 week strak 
kruisvorm 100 horizontaal hellend 
kruislengte 104 kort lang 
romp 94 neerwaarts opwaarts 
onderarmlengte 101 kort lang 
voorbeenstand 101 recht onderstandig 
stand achterb. 100 sabelbenig steil 
kootlengte 104 kort lang 
hoefvorm  100 klein groot 
beenkwaliteit 104 voos droog 
kleur 103 vaalzwart gitzwart 
behang 98 weinig veel 
correcth. voorb. 100 toontredend frans 
staplengte 104 kort ruim 
stapuitdrukking 109 zwak krachtig 
draflengte 107 kort ruim 
bewegingsuitdr. 109 zwak krachtig 
balans 104 weinig veel 
souplesse 107 weinig veel 
stokmaat  108 klein groot 

Waarderende exterieurkenmerken 
rastype bouw beenwerk totaal 

100 104 106 104 
btbh.% 

77 
Beweging/sportaanleg 
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard 

73 105 104 103 105 101 
Verwantschap 
vw% Bloedspreiding 
18,5 96 

Fokwaarden sport 
btbh.% Fokw. 

41 104 

Keuringsresultaten 
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Merries Ruinen Hengsten Merries 

6 12 14 2 0 47% 0 0 0 9 13 0 67 34 51% 24% 81% 

Aantal nakomelingen in ABFP-test 
Leeftijd Geslacht Predicaat Totaal Resultaat 

3jr 4jr 5jr hengst merrie Kroon Ster niet Ster A AA AAA 

17 3 0 7 13 0 11 9 20 6 7 1 

Resultaten verrichtingsonderzoek 
Onder het zadel 

stap draf galop houding&balans souplesse schakelen impuls totaal 

6,3 6,8 6,7 6,7 6,6 6,5 7,0 73,1 

Aangespannen 
stap draf houding&balans souplesse schakelen impuls totaal tuigaanleg 

6,1 6,7 6,9 6,7 6,6 6,9 73,2 6,0 
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Algemeen
Rommert 498 werd in het najaar van 
2016 als driejarige goedgekeurd op 
basis van zijn goede afstamming, een 
goed exterieur en aanleg voor alle drie 
disciplines. Uit zijn eerste dekseizoen 
werden 75 veulens geregistreerd 
waarvan 76% uit minimaal Stermerries 
werd geboren. Rommert 498 heeft in 
2022 zijn nakomelingenonderzoek 
afgerond op basis van twee jaargangen 
hoofdzakelijk driejarige nakomelingen.

Exterieur
De nakomelingen van Rommert 498 
vormen een voldoende uniforme groep 
paarden met veel stokmaat die goed 
kunnen bewegen. Het zijn vaak 
neerwaarts gebouwde paarden met 
voldoende jeugduitstraling. Door hun 
horizontale halsstand en weinig 
behang missen ze rastype. De hoofden 
kunnen edeler, de hoofd-hals verbin-
ding is voldoende licht en de halzen 
zijn voldoende lang. De romprichting is 
erg neerwaarts. De paarden hebben 

een voldoende sterke rug en lendenen. 
Het kruis is voldoende lang en is 
gemiddeld (dus iets afhellend) qua 
ligging. Het voorbeen is iets onderstan-
dig, het achterbeen is overwegend 
correct gesteld. De paarden hebben 
voldoende droog beenwerk. De 
voorbeenstand is correct. Voor een 
meer gedetailleerde beschrijving van 
het exterieur wordt verwezen naar de 
exterieurfokwaarden.

Karakter/trainingsrapport
De nakomelingen van Rommert 498 
zijn op stal rustige, plezierige paarden 
die ontspannen zijn in de omgang. De 
paarden zijn zeer betrouwbaar in het 
werk en goed bewerkbaar. Ze tonen 
veel reactie op de hulpen, zijn blije 
paarden in het werk en tonen veel 
inzet.

Beweging/verrichting
Aan de hand tonen de nakomelingen 
van Rommert 498 een voldoende ruime 
en krachtige stap. De paarden draven 

met veel buiging in het spronggewricht 
maar mogen hierbij een meer opwaart-
se lichaamshouding tonen. Van 
Rommert 498 hebben 20 paarden 
deelgenomen aan de ABFP-testen. Ze 
laten zowel onder het zadel als 
aangespannen een gemiddelde 
verrichting zien. Eén nakomeling 
behaalde een triple A score. De 
paarden geven een wat wisselend 
beeld. Over het algemeen mogen ze 
aan gedragenheid winnen.

Conclusie 
Rommert 498 heeft een ruim voldoen-
de exterieurvererving (Ster% 47). 
Rommert 498 heeft opwaarts gebouw-
de merries met veel rasuitstraling 
nodig. De nakomelingen tonen 
voorbeeldig stalgedrag en zijn erg 
betrouwbaar en blij in het werk. In de 
aanlegtesten wordt een gemiddeld 
resultaat bereikt. Op basis van het 
totaalbeeld blijft Rommert 498 
gehandhaafd voor de fokkerij.

Rommert 498
Geboren: 22 april 2013
Fokker: P. Okkema, Witmarsum
Eigenaar: P. Okkema, Witmarsum
Afstamming: Norbert 444 x Ster Pref*4 Jasper 366 x Ster Oege 267 x Ster Pref*4 Naen 264 (stam 70)
Verwantschap: 18.5%
Bijzonderheden: geen



88 92 96 100 104 108 112

Lineair exterieur/beweging a/d hand 

hoofduitdrukking 106 onedel edel 
hoofd/halsverb. 107 zwaar licht 
halslengte 106 kort lang 
halsstand 106 horizontaal verticaal 
schouderligging 102 steil schuin 
rugvorm 102 week strak 
lendenvorm  102 week strak 
kruisvorm 96 horizontaal hellend 
kruislengte 99 kort lang 
romp 102 neerwaarts opwaarts 
onderarmlengte 102 kort lang 
voorbeenstand 100 recht onderstandig 
stand achterb. 96 sabelbenig steil 
kootlengte 104 kort lang 
hoefvorm 102 klein groot 
beenkwaliteit 107 voos droog 
kleur 99 vaalzwart gitzwart 
behang 99 weinig veel 
correcth. voorb. 101 toontredend frans 
staplengte  100 kort ruim 
stapuitdrukking 105 zwak krachtig 
draflengte 109 kort ruim 
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig 
balans 111 weinig veel 
souplesse 110 weinig veel 
stokmaat 103 klein groot 

Waarderende exterieurkenmerken 
rastype bouw beenwerk totaal 

108 108 106 109 
btbh.% 

83 
Beweging/sportaanleg 
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard 

75 100 106 103 104 101 
Verwantschap 
vw% Bloedspreiding 
18,9 93 

Fokwaarden sport 
btbh.% Fokw. 

33 107 

Keuringsresultaten 
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Merries Ruinen Hengsten Merries 

12 10 20 3 0 51% 3 0 0 24 28 0 87 48 55% 26% 90% 

Aantal nakomelingen in ABFP-test 
Leeftijd Geslacht Predicaat Totaal Resultaat 

3jr 4jr 5jr hengst merrie Kroon Ster niet Ster A AA AAA 

20 0 0 10 10 0 8 12 20 5 8 2 

Resultaten verrichtingsonderzoek 
Onder het zadel 

stap draf galop houding&balans souplesse schakelen impuls totaal 

6,3 7,1 6,7 6,8 6,7 6,8 7,0 74,2 
 
 

Aangespannen 

       

stap draf houding&balans souplesse schakelen impuls totaal tuigaanleg 

6,1 6,9 7,0 6,7 6,7 6,9 73,8 6,0 

 

72     Phryso bijlage februari 2023

88 92 96 100 104 108 112

Lineair exterieur/beweging a/d hand 

hoofduitdrukking 106 onedel edel 
hoofd/halsverb. 105 zwaar licht 
halslengte 109 kort lang 
halsstand  107 horizontaal verticaal 
schouderligging 108 steil schuin 
rugvorm 110 week strak 
lendenvorm 106 week strak 
kruisvorm 93 horizontaal hellend 
kruislengte 105 kort lang 
romp 112 neerwaarts opwaarts 
onderarmlengte 106 kort lang 
voorbeenstand 93 recht onderstandig 
stand achterb. 101 sabelbenig steil 
kootlengte 102 kort lang 
hoefvorm  103 klein groot 
beenkwaliteit 107 voos droog 
kleur 108 vaalzwart gitzwart 
behang 105 weinig veel 
correcth. voorb. 102 toontredend frans 
staplengte 107 kort ruim 
stapuitdrukking 109 zwak krachtig 
draflengte 111 kort ruim 
bewegingsuitdr. 111 zwak krachtig 
balans 109 weinig veel 
souplesse 108 weinig veel 
stokmaat  105 klein groot 

Waarderende exterieurkenmerken 
rastype bouw beenwerk totaal 

111 116 113 117 
btbh.% 

84 
Beweging/sportaanleg 
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard 

76 106 107 101 106 99 
Verwantschap 
vw% Bloedspreiding 
18,7 95 

Fokwaarden sport 
btbh.% Fokw. 

31 104 

Keuringsresultaten 

St
b 

ge
en

 p
re

m
ie

 

St
b 

3e 
pr

em
ie

 

St
er

 2
e 
pr

em
ie

 

St
er

 1
e 
pr

em
ie

 

K
ro

on
 

St
e
r%

 

N
ie

t 
op

ge
no

m
en

 

Rb
 

Rb
 S

te
r 

Vb
 S

te
r 

Vb
 n

ie
t 

st
er

 

St
am

bo
ek

 

G
er

eg
is

tr
ee

rd
e 

m
er

ri
es

 

G
ek

eu
rd

e 
m

er
ri

es
 

Pe
rc

en
ta

ge
 

ge
ke

ur
d 

St
er

%
 t

ov
 

ge
re

gi
st

re
er

d 

Pe
rc

en
ta

ge
 

m
oe

de
rs

 m
in

im
aa

l  
st

er
 

Merries Ruinen Hengsten Merries 

8 8 17 14 2 67% 2 0 2 28 33 0 74 51 69% 45% 89% 

Aantal nakomelingen in ABFP-test 
Leeftijd Geslacht Predicaat Totaal Resultaat 

3jr 4jr 5jr hengst merrie Kroon Ster niet Ster A AA AAA 

23 0 0 10 13 3 9 11 23 6 8 4 

Resultaten verrichtingsonderzoek 
Onder het zadel 

stap draf galop houding&balans souplesse schakelen impuls totaal 

6,6 7,0 6,7 6,8 6,8 6,7 7,0 74,7 

Aangespannen 

stap draf houding&balans souplesse schakelen impuls totaal tuigaanleg 

6,6 7,0 6,8 6,8 6,6 6,8 74,7 6,1 

 

Algemeen
Tiede 501 werd in het najaar van 2017 
als driejarige goedgekeurd op basis 
van zijn goede afstamming, zeer 
goede exterieur, veel aanleg als rij- en 
menpaard en ruim voldoende aanleg 
als tuigpaard. Uit zijn eerste deksei-
zoen werden 135 veulens geregis-
treerd waarvan 90% uit minimaal 
Stermerries werd geboren. Tiede 501 
heeft in 2022 zijn nakomelingenonder-
zoek afgerond op basis van één 
jaargang driejarige nakomelingen.

Exterieur
De nakomelingen van Tiede 501 
vormen een zeer uniforme groep ruim 
voldoende ontwikkelde paarden met 
een opvallend correct exterieur. Het 
zijn moderne, langgelijnde paarden 
met voldoende jeugduitstraling. Ze 
zijn zeer rastypisch door hun edele 
hoofden, een lichte hoofd-hals 
verbinding, een lange, verticaal 
gestelde hals en ruim voldoende 
behang. Ze zijn zeer correct gebouwd 

met een opvallend opwaartse rom-
prichting en sterke bovenlijn. Ze 
beschikken over een schuine schouder-
ligging, een wat strakke rug, een 
sterke lendenpartij en een goede 
kruisligging met voldoende lengte in 
het kruis. Ze hebben hard beenwerk 
en correcte beenstanden in zijaanzicht. 
De voorbeenstand is overwegend 
correct, een iets Franse beenstand 
komt voor. Voor een meer gedetail-
leerde beschrijving van het exterieur 
wordt verwezen naar de exterieurfok-
waarden.

Karakter/trainingsrapport
De nakomelingen van Tiede 501 zijn 
op stal en in de omgang plezierige, 
rustige en mensgerichte paarden. In 
het werk zijn ze ruim voldoende 
bewerkbaar. Ze hebben een goede 
inzet en kunnen iets meer doorzet-
tings- en uithoudingsvermogen tonen.

Beweging/verrichting
Aan de hand tonen de nakomelingen 

van Tiede 501 een ruime, tactmatige 
en krachtige stap. Ze draven met veel 
ruimte, balans en souplesse en een 
goed gebruik van het achterbeen. Van 
Tiede 501 hebben 23 paarden deelge-
nomen aan de ABFP-testen. Ze laten 
zowel onder het zadel als aangespan-
nen een bovengemiddelde verrichting 
zien. Vier nakomelingen behaalden 
een triple A score. De stap is bovenge-
middeld. De draf is voldoende ruim en 
lichtvoetig en actief. Een enkeling mist 
zweefmoment hierin. In galop hebben 
ze vaak nog wat moeite met de balans.

Conclusie
Tiede 501 toont een uitzonderlijk hoge 
allround exterieurvererving (Ster% 67 
waarvan een groot aandeel eerste 
premie merries) en een bovengemid-
deld testresultaat. Ook qua karakter 
geven de nakomelingen een goede 
indruk. Op basis van het hierboven 
geschetste positieve beeld wordt Tiede 
501 goedgekeurd op basis van zijn 
nakomelingen.

Rapportage nakomelingenonderzoek  |  December 2022

Tiede 501
Geboren: 6 april 2014
Fokker: Johan Onderdijk, Zwolle
Eigenaar: Stoeterij Bommelsteijn, Joure
Afstamming: Alwin 469 x Ster Pref*4 Loadewyk 431 x Ster Pref*4 Teunis 332 x Ster Pref*5 Feitse 293 (stam 8)
Verwantschap: 18.7%
Bijzonderheden: geen



88 92 96 100 104 108 112

Lineair exterieur/beweging a/d hand 

hoofduitdrukking 106 onedel edel 
hoofd/halsverb. 107 zwaar licht 
halslengte 106 kort lang 
halsstand 106 horizontaal verticaal 
schouderligging 102 steil schuin 
rugvorm 102 week strak 
lendenvorm  102 week strak 
kruisvorm 96 horizontaal hellend 
kruislengte 99 kort lang 
romp 102 neerwaarts opwaarts 
onderarmlengte 102 kort lang 
voorbeenstand 100 recht onderstandig 
stand achterb. 96 sabelbenig steil 
kootlengte 104 kort lang 
hoefvorm 102 klein groot 
beenkwaliteit 107 voos droog 
kleur 99 vaalzwart gitzwart 
behang 99 weinig veel 
correcth. voorb. 101 toontredend frans 
staplengte  100 kort ruim 
stapuitdrukking 105 zwak krachtig 
draflengte 109 kort ruim 
bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig 
balans 111 weinig veel 
souplesse 110 weinig veel 
stokmaat 103 klein groot 

Waarderende exterieurkenmerken 
rastype bouw beenwerk totaal 

108 108 106 109 
btbh.% 

83 
Beweging/sportaanleg 
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard 

75 100 106 103 104 101 
Verwantschap 
vw% Bloedspreiding 
18,9 93 

Fokwaarden sport 
btbh.% Fokw. 

33 107 

Keuringsresultaten 
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Merries Ruinen Hengsten Merries 

12 10 20 3 0 51% 3 0 0 24 28 0 87 48 55% 26% 90% 

Aantal nakomelingen in ABFP-test 
Leeftijd Geslacht Predicaat Totaal Resultaat 

3jr 4jr 5jr hengst merrie Kroon Ster niet Ster A AA AAA 

20 0 0 10 10 0 8 12 20 5 8 2 

Resultaten verrichtingsonderzoek 
Onder het zadel 

stap draf galop houding&balans souplesse schakelen impuls totaal 

6,3 7,1 6,7 6,8 6,7 6,8 7,0 74,2 
 
 

Aangespannen 

       

stap draf houding&balans souplesse schakelen impuls totaal tuigaanleg 

6,1 6,9 7,0 6,7 6,7 6,9 73,8 6,0 
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Hengsteninformatie | Bijlage

Algemeen
Tymen 503 werd in het najaar van 2017 
als driejarige goedgekeurd op basis van 
een goede merrielijn waar meerdere 
goedgekeurde hengsten uit zijn voortge-
komen, een goed exterieur en een goede 
verrichting. Uit zijn eerste dekseizoen 
werden 164 veulens geregistreerd 
waarvan 84% uit minimaal Stermerries 
werd geboren. Tymen 503 heeft in 2022 
zijn nakomelingenonderzoek afgerond 
op basis van één jaargang driejarige 
nakomelingen.

Exterieur
De nakomelingen van Tymen 503 vormen 
een voldoende uniforme groep gemid-
deld ontwikkelde paarden. Ze zijn 
rastypisch en jeugdig. De nakomelingen 
hebben edele hoofden, een lichte 
hoofd-hals verbinding, voldoende 
halslengte en een verticale halsstand. Ze 
mogen wat meer behang hebben. Qua 
romprichting zijn ze iets neerwaarts 
gebouwd. De bovenlijn is voldoende 
sterk. Het kruis heeft een goede ligging 

maar is kort. De paarden beschikken over 
een goede kwaliteit beenwerk. Het 
achterbeen is sabelbenig gesteld. Een 
reebeen komt af en toe voor. De 
voorbeenstand neigt iets naar Frans. 
Voor een meer gedetailleerde beschrij-
ving van het exterieur wordt verwezen 
naar de exterieurfokwaarden.

Karakter/trainingsrapport
De nakomelingen van Tymen 503 zijn 
plezierig en rustig op stal en makkelijk in 
de omgang. Ze zijn voldoende betrouw-
baar en sensibel in het werk en raken 
niet snel gespannen. Ze zijn ruim 
voldoende bewerkbaar en tonen veel 
doorzettingsvermogen.

Beweging/verrichting
Aan de hand tonen de nakomelingen 
van Tymen 503 een voldoende actieve en 
tactmatige stap die vaak ruimer mag zijn. 
In draf daarentegen tonen ze wel veel 
ruimte en plaatsen ze het achterbeen 
met voldoende buiging en snelheid 
onder het lichaam. Ze tonen hierbij veel 

balans en souplesse. Van Tymen 503 
hebben 20 paarden deelgenomen aan de 
ABFP-testen. Ze laten zowel onder het 
zadel als aangespannen een gemiddelde 
verrichting zien waarbij de paarden iets 
hoger scoren in het zadelgedeelte dan in 
het aangespannen gedeelte. Twee 
nakomelingen behaalden een triple A 
score. Ook in de testen is de stap wel 
actief maar mocht meer ruimte en soms 
ook meer tact tonen. De draf is actief 
met voldoende houding maar heeft vaak 
een hoog ritme. De galop heeft voldoen-
de houding maar mist nog wat draag-
kracht. De paarden tonen voldoende 
schakelend vermogen.

Conclusie
Tymen 503 toont een goede exterieurver-
erving (Ster% 51) en een voldoende 
testresultaat. De nakomelingen hebben 
een plezierig karakter en tonen veel 
doorzettingsvermogen. Op basis van het 
hierboven geschetste beeld blijft Tymen 
503 gehandhaafd voor de fokkerij.

Tymen 503
Geboren: 9 mei 2014
Fokker: G.G.F. van Dijkhuizen, Oosterzee
Eigenaar: Gebr. Van Manen & H. Eppinga, P/a Ede
Afstamming: Tsjalle 454 x Kroon Sport A Harmen 424 x Ster Pref*5 Prest Sape 381 x Ster Pref*4 Brandus 345 (stam 70)
Verwantschap: 18.9%
Bijzonderheden: geen
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Algemeen
Ulbrân 502 werd in het najaar van 2017 
als driejarige hengst goedgekeurd op 
basis van zijn ruim voldoende afstam-
ming, een goed exterieur met ruim 
voldoende rasuitstraling en een zeer 
goede verrichting in alle drie de discipli-
nes. Uit zijn eerste dekseizoen werden 93 
veulens geregistreerd waarvan 80% uit 
minimaal Stermerries werd geboren. 
Ulbrân 502 heeft in 2022 het nakomelin-
genonderzoek afgerond op basis van één 
jaargang driejarige nakomelingen.

Exterieur
De nakomelingen van Ulbrân 502 
vormen een uniforme groep royaal 
ontwikkelde paarden met veel rasuitstra-
ling. Ze zijn langgelijnd en mogen soms 
wat meer jeugduitstraling hebben. De 
paarden scoren goed op raskenmerken: 
ze hebben edele hoofden, een lichte 
hoofd-hals verbinding, veel lengte in de 
halzen, een voldoende verticale halsrich-
ting en ruim voldoende behang. Ze zijn 
opwaarts gebouwd en hebben veel 

voorbeenlengte. De rug is voldoende 
sterk, de lendenen kunnen sterker. Het 
kruis heeft de gewenste ligging en heeft 
voldoende lengte. Het beenwerk heeft 
voldoende kwaliteit. Het achterbeen is 
vaak sabelbenig gesteld en de voorbeen-
stand is regelmatig toontredend. De 
paarden hebben lange koten en royale 
hoeven. Voor een meer gedetailleerde 
beschrijving van het exterieur wordt 
verwezen naar de exterieurfokwaarden.

Karakter/trainingsrapport
De nakomelingen van Ulbrân 502 
gedragen zich op stal voorbeeldig en zijn 
ontspannen in de dagelijkse omgang. Ze 
zijn makkelijk bewerkbaar en tonen een 
goede reactie op de hulpen. Ze hebben 
een goede werkhouding en mogen iets 
meer uithoudingsvermogen hebben.

Beweging/verrichting
Aan de hand tonen de nakomelingen 
van Ulbrân 502 een ruime, tactmatige en 
krachtige stap. De draf is eveneens ruim 
en ruim voldoende krachtig met veel 

balans en souplesse. Van Ulbrân 502 
hebben 21 paarden deelgenomen aan de 
ABFP-testen. Ze laten zowel onder het 
zadel als aangespannen een uitzonderlijk 
goede verrichting zien. Zeven nakomelin-
gen behaalden een triple A score. De 
paarden stappen in de testen goed met 
voldoende takt en ruimte. In de draf 
tonen ze een goede houding en balans 
en draagkracht, sommige paarden lopen 
iets van het achterbeen af. De galop is 
ruim en goed gesprongen. De paarden 
tonen opvallend veel schakelend 
vermogen, souplesse en impuls. Ook 
scoren ze op tuigaanleg bovengemid-
deld.

Conclusie 
Ulbrân 502 toont een goede exterieurve-
rerving (Ster% 64) en een uitzonderlijk 
hoog testresultaat. Ook qua karakter 
geven de nakomelingen een goede 
indruk. Op basis van het hierboven 
geschetste positieve beeld wordt Ulbrân 
502 goedgekeurd op basis van zijn 
nakomelingen.

Rapportage nakomelingenonderzoek  |  December 2022

Ulbrân 502
Geboren: 7 april 2014
Fokker: J. Mulder, Waskemeer
Eigenaar: Fam. Age Okkema, Siegerswoude
Afstamming: Reinder 452 x Ster Jakob 302 x Model Pref*6 Prest AAA Rypke 321 x  Model Pref*4 Lute 304 (stam 115)
Verwantschap: 17.4%
Bijzonderheden: geen

88 92 96 100 104 108 112

Lineair exterieur/beweging a/d hand 

hoofduitdrukking 104 onedel edel 
hoofd/halsverb. 106 zwaar licht 
halslengte 108 kort lang 
halsstand  103 horizontaal verticaal 
schouderligging 102 steil schuin 
rugvorm 103 week strak 
lendenvorm 99 week strak 
kruisvorm 99 horizontaal hellend 
kruislengte 101 kort lang 
romp 106 neerwaarts opwaarts 
onderarmlengte 110 kort lang 
voorbeenstand 100 recht onderstandig 
stand achterb. 99 sabelbenig steil 
kootlengte 109 kort lang 
hoefvorm  106 klein groot 
beenkwaliteit 103 voos droog 
kleur 107 vaalzwart gitzwart 
behang 104 weinig veel 
correcth. voorb. 97 toontredend frans 
staplengte 108 kort ruim 
stapuitdrukking 107 zwak krachtig 
draflengte 110 kort ruim 
bewegingsuitdr. 106 zwak krachtig 
balans 108 weinig veel 
souplesse 110 weinig veel 
stokmaat  107 klein groot 

Waarderende exterieurkenmerken 
rastype bouw beenwerk totaal 

108 108 103 108 
btbh.% 

76 
Beweging/sportaanleg 
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard 

71 109 111 105 110 107 
Verwantschap 
vw% Bloedspreiding 
17,4 102 

Fokwaarden sport 
btbh.% Fokw. 

- - 

Keuringsresultaten 
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Merries Ruinen Hengsten Merries 

1 4 5 2 2 64% 3 0 0 19 20 2 46 17 37% 20% 78% 

Aantal nakomelingen in ABFP-test 
Leeftijd Geslacht Predicaat Totaal Resultaat 

3jr 4jr 5jr hengst merrie Kroon Ster niet Ster A AA AAA 

21 0 0 8 13 2 10 9 21 3 10 7 

Resultaten verrichtingsonderzoek 
Onder het zadel 

stap draf galop houding&balans souplesse schakelen impuls totaal 

6,8 7,4 7,0 7,2 7,0 7,1 7,3 78,1 
 
 

Aangespannen 

       

stap draf houding&balans souplesse schakelen impuls totaal tuigaanleg 

6,7 7,3 7,3 7,1 7,0 7,3 78,5 6,6 
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In dit overzicht zijn de KFPS-stamboekhengsten weergegeven in 4 hengstenlijnen:
Age, Ritske, Jarich en Mark. In het overzicht zijn alleen die hengsten opgenomen die op dit moment 
een dekvergunning hebben of uit de directe mannelijke lijn van een actieve hengst voortkomen of de 
moedersvader van een actieve stamboekhengst zijn. Tussen haakjes is de merriestam, waaruit een 
hengst voortkomt, weergegeven en de moedersvader en de grootmoedersvader. De actuele, levende 
en beschikbare stamboekhengsten zijn in blauw aangegeven.
© 2022 Koninklijke Vereniging “Het Friesch Paarden Stamboek”

Hengstenstamboom KFPS-stamboekhensten  |  December 2022
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