
 
 
Beoordelingsrapport   
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Haiko van ‘t Oosterzand 
Cat. #:  24 
Datum:   25 november 2013  
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming:  Arjen 417 x Ster Lute 304 x Ster Jochem 259 x Ster Freark 218 
 
Stam    8 
Verwantschaps%:    16.7 (gunstig) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 163  
 
Rastype: Haiko is een ruim voldoende rastypische hengst met een mooi, sprekend hoofd. Hij zou iets meer 

front en uitstraling mogen hebben. Hij heeft ruim voldoende behang. 
 
Bouw: Haiko is een correct gebouwde hengst, waarbij iets meer beenlengte niet zou misstaan. Hij heeft een 

correcte bovenlijn. Het kruis is voldoende lang, waarbij de ligging correct is. 
 
Beenwerk: Het beenwerk is correct qua standen. Het beenwerk is hard en droog. De hoeven zijn correct 

gevormd. 
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
43 102 102 101 106 102 

 
 
Karakter: 
Haiko is op stal een plezierige, iets dominante en iets brutale hengst. In het gebruik is het echter een betrouwbare, 
gemiddeld sensibele hengst. Hij laat zich (met name onder het zadel) zeer goed bewerken en heeft een prima 
instelling. Hij heeft een goede uithoudings- en doorzettingsvermogen. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Haiko van ’t Oosterzand was bij aanlevering goed gereden en aangespannen. Haiko is een degelijke hengst met drie  
correcte basisgangen. De hengst laat zich vooral onder het zadel goed bewerken en geeft hierdoor zijn trainers een 
goed gevoel. 
 
Stap: 
De stap is zowel onder het zadel als aangespannen tactmatig, ruim en actief. 
 
Draf:  
De draf is ruim voldoende ruim. Het achterbeen mag iets actiever onder de massa geplaatst worden. 
 
Galop:  
De galop wordt ruim voldoende gesprongen. De hengst zou iets meer buiging in de sprong mogen tonen en iets meer 
opwaarts mogen galopperen. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Haiko beschikt over drie ruim voldoende basisgangen. Met name door z’n voorbeeldige instelling is het een paard met 
een goede aanleg als rijpaard. 



 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Als menpaard heeft Haiko ruim voldoende aanleg. Met name de goede stap valt hierin op. Als tuigpaard mist hij front 
en houding en zou hij een meer gedragen achterbeen mogen tonen. Als tuigpaard heeft hij derhalve weinig aanleg. 
 

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

7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 8.5 81.0 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

8.0 7.0 6.5 7.5 7.0 8.0 79.0 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

6.5 6.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 71.0 

 
 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Haiko heeft zich gedurende het onderzoek zeer positief ontwikkeld. Hij heeft als rij- en menpaard een ruim voldoende 
aanleg getoond. Als tuigpaard heeft hij geen positieve indruk achtergelaten.  
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Haiko van ’t Zand is een hengst met een ruim voldoende exterieur en is qua afstamming in kwalitatieve zin 
voldoende, waarbij het relatief lage verwantschap positief is meegenomen. In het verrichtingsonderzoek heeft 
hij een positief beeld achtergelaten als rij – en menpaard. Zeer positief gewaardeerd is het fijne karakter en de 
voorbeeldige inzet van de hengst. Op basis hiervan wordt hij ingeschreven in het stamboekregister voor 
hengsten, met de naam Haike 482. 
 
_____________________________________________________________________ 
Gebruiksadvies: 
 
Haike 482 kan door z’n vrij weinig voorkomende afstamming breed ingezet worden. Hij past het beste bij moderne 
merries en is met name geschikt voor het fokken van rijpaarden. Verwacht mag worden dat hij corrigerend voor de 
stap kan werken en zal een positieve invloed hebben op de instelling en karakter.  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Moederrapport: 
De moeder van Haike 482, Tialda van Algrastate, werd als vierjarige opgenomen in het stamboek met een derde 
premie. Ze werd als zesjarige sterverklaard. De inmiddels 15-jarige merrie toont zich in een goede conditie. Ze is 
voldoende rastypisch. Het hoofd is iets lang en de lange hals is iets horizontaal. Ze is iets neerwaarts gebouwd en kan 
iets sterker in de bovenbouw. Het beenwerk is, zeker gezien de leeftijd, bijzonder hard, terwijl de standen correct zijn. 
In beweging toont de merrie een opvallend krachtig gebruik van het achterbeen en veel balans. Van Tialda zijn 7 
nakomelingen geregistreerd (4 hengsten en 3 merries). Alle drie de merries zijn opgenomen in het stamboek, waarvan 
twee Ster zijn verklaard. 
______________________________________________________________________________________________  


