
 
 
Beoordelingsrapport   
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Bart van de Kilsdonk 
Cat. #:   
Datum:   17 november 2012 
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming: Onne 376 x Ster Tsjerk 328P x Ster Pref. Anton 343 x Ster Pref. Jurjen 303 
 
Stam   50 
 
Verwantschaps%:  18.0 (ongunstig) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.67 
 
Rastype: Bart is door z’n uitdrukkingsvolle hoofd en mooie front een hengst met veel rasuitstraling. De hals is 

iets zwaar. De hengst heeft veel behang en is diepzwart van kleur 

Bouw:  Bart is een correct gebouwde hengst, die iets meer rek in z’n frame zou mogen hebben. Hij heeft een 
schuin geplaatste schouder. Hij is ruim voldoende opwaarts gebouwd en heeft een correcte bovenlijn. 
Het kruis heeft een gewenste ligging en heeft voldoende lengte. 

Beenwerk: Het achterbeen heeft een correcte stand. Het beenwerk is droog. De stand van het voorbeen is 
correct. De hoeven zijn goed gevormd. 

Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
44 116 113 107 107 107 

 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Bart van de Kilsdonk is een vriendelijke, attente hengst.  Bart ervaart de training als licht en hij beschikt over erg veel 
voorwaartse drang. Hij geeft hierdoor z’n trainer een goed gevoel. Hij heeft soms wat moeite met de balans in de 
wendingen. Aangespannen laat de hengst een constante verrichting zien waarbij het front opvalt. 
 
Stap: 
Door de gretigheid die de hengst toont in z’n verrichting is de stap iets gehaast, waardoor deze meer ruimte zou 
mogen vertonen. De stap is voldoende tactmatig en is ruim voldoende actief. 
 
Draf:  
De draf is ruim voldoende ruim en krachtig, waarbij het achterbeen ruim onder de massa wordt geplaatst. De hengst 
heeft veel vermogen om z’n passen in draf te verlengen. Het voorbeen wordt in draf ruim naar voren weggezet. 
 
Galop:  
De galop wordt voldoende ruim en ruim voldoende opwaarts gesprongen. De hengst mag zich in galop nog iets meer 
‘loslaten’. 

Geschiktheid als rijpaard: 
Bart toont onder het zadel drie ruim voldoende basisgangen. Hij beschikt over een goed schakelend vermogen, veel 
inzet en ruim voldoende souplesse. Hij geeft hiermee z’n ruiter een goed gevoel. Hij heeft ruim voldoende aanleg als 
rijpaard. 

Geschiktheid als aangespannen paard: 
Aangespannen toont de hengst veel front en ruim voldoende houding. Hij toont door z’n goede, dragende achterbeen 



ruim voldoende balans. Het voorbeen wordt met een mooie actie, ruim naar voren weggezet. Hij heeft derhalve een 
goede aanleg als aangespannen paard. 

 

Behaalde punten rijproef:    
Stap  Draf Galop Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 7.0 78.0 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

6.0 7.5 7.0 7.0 8.0 7.5 78.0 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

8.0 7.5 7.5 7.5 7.0 8.0 8.0 84.5 

 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Bart heeft zich gedurende het onderzoek in alle drie de disciplines in gunstige zin ontwikkeld en heeft ruim voldoende 
aanleg als rijpaard en een goede aanleg als aangespannen paard getoond. 

___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Bart van de Kilsdonk heeft een goed exterieur en een kwalitatief sterke afstamming en heeft een goede indruk 
achtergelaten in het verrichtingsonderzoek. Op basis hiervan wordt hij ingeschreven in het stamboekregister 
met de naam Bartele 472. 

_________________________________________________________________ 

Moederrapport: 

De moeder van Bartele 472, Liefke van ‘t Brillehof, is een negenjarige dochter van de preferente Tsjerk 328. Haar 
moederlijn voert terug op de bekende, uiterst predicaatrijke Boszorg-lijn, waaruit ook de hengst Stendert 447 
voorkomt. Ze heeft 6 nakomelingen, waarvan de oudste 3 hengsten. Bartele 472 is de op een na oudste nakomeling 
en de enige tot dusver met een predicaat. Liefke van ’t Brillehof  heeft zich als 9-jarige goed bewaard. Ze heeft een 
mooi gevormd hoofd. De hals heeft voldoende lengte, maar is iets zwaar. Ze heeft ruim voldoende behang. Het is een 
voldoende ontwikkelde merrie, die correct in haar belijning is. Het kruis heeft voldoende lengte, maar is nogal hellend. 
Het beenwerk is droog en hard en correct qua stand. De stap is tactmatig en voldoende ruim. De draf is ruim met een 
krachtig achterbeengebruik. 

Gebruiksadvies: 

Bartele 472 is een hengst die met name op het gebied van exterieur een bijdrage aan de fokkerij kan leveren. 
Exterieur lijkt gezien z’n eigen exterieur, z’n afstamming en z’n extreme hoge fokwaarde (index) te zijn verankerd in 
deze hengst. Daarbij is het een hengst die een allround, goed verrichtingsbeeld heeft laten zien en een fijn, 
meewerkend karakter. 

 


