
 
 
Beoordelingsrapport  
 ___________________________________________
Hengst:  Hearke 
Geboren: 8 mei 2002   
Cat. #:    
Datum:   9 april 2011 
___________________________________________
 
Afstamming: Adel 357 x Stb Ouke 313 x Ster Tjimme 275 x Ster Pref. Lammert 260 x Stb Pref. Hindrik 222
 
Stam   50 
 
Verwantschaps%:  16.8% (gunstig) 
___________________________________________
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.69 
 
Rastype: Hearke is een voldoende 

lengte mogen vertonen. De hengst
Bouw:  Hearke is een royaal ontwikkelde, laatrijpe solide gebouwde hengst

gebouwd. De schouder is 
Beenwerk: Het achterbeen is correct qua stand en het beenwerk heeft een goede kwaliteit. De hoeven zijn iets 

smal.  
Beweging De hengst toont aan de hand een krachtig achterbeen, wa
(aan de hand)   de massa wordt geplaatst. 
 
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype B
43 96 

 
Gesch. fokwaarde stokmaat: 98 

Aanwijzing voor het verkorte onderzoek:
De hengst is aangewezen voor het verkorte onderzoek op basis van:
1) De prestaties van de hengst in de dressuursport: Prix St. Georges
zowel tijdens wedstrijden als ook tijdens de eerste bezichtiging op 29 november 
2) Exterieurbeoordeling op 29 november 2010 in Ermelo
3) De hengst heeft voldaan aan de eisen tav spermakwaliteit, röntgenologisch onderzoek en is vrij van 
de vosfactor. 

 
Hearke is (aan de hand) gepresenteerd tijdens de Hengstenkeuring op 8 januari 

 

Verkort onderzoek: 
Het verkorte onderzoek heeft plaatsgevonden van 28 maart t/m 9 april 2011 in Ermelo.
Hearke gedraagt zich op stal rustig en is gemakkelijk in de omgang. Tijdens het onderzoek zijn geen 
stalondeugden dan wel  stereotype gedrag geco
vastgesteld. 

 

Beoordeling van de sportaanleg: 
Hearke is op zeer jonge leeftijd, als 8
onderscheidt zich door z’n karakter en zeer goede instelling. Hij too
talent voor de zwaardere oefeningen in de Grand Prix. 
achterbeen scoort Hearke
beschikt over ruim voldoende balans e
Ook laat Hearke zich gemakkelijk sluiten en verzamelen o
nivo. Z’n kracht ligt met name in de draf
mogen tonen.   

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________ 

Adel 357 x Stb Ouke 313 x Ster Tjimme 275 x Ster Pref. Lammert 260 x Stb Pref. Hindrik 222

___________________________________________________________________ 

voldoende rastypische hengst. Het hoofd is iets weinig spreke
lengte mogen vertonen. De hengst heeft veel behang. 

is een royaal ontwikkelde, laatrijpe solide gebouwde hengst. Hij is 
s iets steil. De hengst heeft een opvallend goed gesloten bovenbouw.

hterbeen is correct qua stand en het beenwerk heeft een goede kwaliteit. De hoeven zijn iets 

De hengst toont aan de hand een krachtig achterbeen, waarbij het achterbeen met veel buiging onder 
(aan de hand)   de massa wordt geplaatst.   

Bouw beenwerk Stap 
101 98 99 

onderzoek: 
De hengst is aangewezen voor het verkorte onderzoek op basis van: 
1) De prestaties van de hengst in de dressuursport: Prix St. Georges is hier door de jury bekeken, 
zowel tijdens wedstrijden als ook tijdens de eerste bezichtiging op 29 november 
2) Exterieurbeoordeling op 29 november 2010 in Ermelo 
3) De hengst heeft voldaan aan de eisen tav spermakwaliteit, röntgenologisch onderzoek en is vrij van 

is (aan de hand) gepresenteerd tijdens de Hengstenkeuring op 8 januari 

heeft plaatsgevonden van 28 maart t/m 9 april 2011 in Ermelo.
Hearke gedraagt zich op stal rustig en is gemakkelijk in de omgang. Tijdens het onderzoek zijn geen 
stalondeugden dan wel  stereotype gedrag geconstateerd. Evenmin zijn klinische afwijkingen 

Hearke is op zeer jonge leeftijd, als 8-jarige, met succes gestart in de Grand Prix. De hengst 
onderscheidt zich door z’n karakter en zeer goede instelling. Hij toont daarbij meer dan gemiddeld 
talent voor de zwaardere oefeningen in de Grand Prix. Door zijn kracht en buigzaamheid 
achterbeen scoort Hearke altijd ruim voldoende in de piaffe- en de passage oefeningen. Hearke
beschikt over ruim voldoende balans en souplesse om vooral deze oefeningen uit te kunnen voeren. 

zich gemakkelijk sluiten en verzamelen om voldoende te presteren op Grand Prix
. Z’n kracht ligt met name in de draf- en galoponderdelen. In stap zou hij soms iets meer tact 

________________________ 
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___________________________________________________________________ 
Eindconclusie: 
Hearke heeft een kwalitatief voldoende goede afstamming en is relatief onverwant. Hij heeft daarbij een ruim 
voldoende exterieur. De hengst heeft veel aanleg als dressuurpaard en heeft zich hierin op jonge leeftijd goed 
gepresenteerd. Het verkorte onderzoek heeft hij tevens goed afgerond. De hengst wordt derhalve ingeschreven in het 
stamboekregister voor hengsten met de naam Hedser 465. 
___________________________________________________________________ 
Gebruiksadvies: 
Hedser 465 zal het beste tot z’n recht komen bij rastypische merries, die meer geslotenheid in bouw nodig hebben. 
Hedser 465 is met name ingeschreven door z’n zeer goede aanleg als dressuurpaard en zal met name voor dit doel 
ingezet kunnen worden voor de fokkerij. Hedser 465 is door z’n relatief onverwante bloedvoering breed inzetbaar. 
 
Rapportage bezichtiging moeder: 
De moeder van Hedser 465, Hasjem, is een zeventienjarige stamboekmerrie. Ze heeft tot nu 12 nakomelingen 
voortgebracht, waarvan 9 hengsten. Van de drie vrouwelijke nakomelingen is er één opgenomen in het stamboek en 
zijn de andere twee nog te jong voor stamboekopname.  
 
Hasjem is een ruim voldoende rastypische merrie. Ze heeft een mooi, klein hoofd. De hals is iets horizontaal geplaatst 
en zou meer lengte mogen hebben. De hoofdhalsverbinding is licht, waarbij de nek iets langer zou mogen zijn. De 
merrie heeft een correcte ligging van de schouder. De rug is iets gezonken, terwijl de lendenpartij voldoende sterk 
is.Het kruis is iets kort en hellend. De merrie is iets neerwaarts gebouwd. Het beenwerk is hard en droog. De stand 
van het voorbeen is iets onderstandig. Het achterbeen is correct qua stand. De koten zijn iets week, terwijl de hoeven 
goed gevormd zijn. De stap is goed vierkant en voldoende ruim. De draf is tactmatig met veel afdruk. 
 
 
 
 
 
 
 
  


