
 
 
Beoordelingsrapport   
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Gerke van de Stierenweg 
Cat. #:  15 
Datum:   25 november 2013  
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming:  Norbert 444 x Ster Jelke 367 x Ster Sport Pref*5 Gerlof 294 x Ster Lammert 260P 
 
Stam    50 
Verwantschaps%:    17.1% (gemiddeld) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 172 
 
Rastype: Gerke is een ruim voldoende rastypische hengst. Het hoofd is voldoende sprekend. De hals heeft ruim 

voldoende lengte, maar mist nu nog wat bovenhalsbespiering. Hij heeft voldoende behang. 
Bouw: Gerke is een zeer royaal ontwikkelde hengst, die desondanks mooi in verhouding is gebouwd. Door 

z’n lange voorbeen is hij opwaarts gebouwd. De hengst heeft een sterke bovenlijn. Het kruis is lang en 
heeft een correcte ligging. 

Beenwerk: Het beenwerk is correct qua standen. De kwaliteit van het beenwerk is goed. De hengst heeft 
correcte, royale hoeven. 

 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
41 105 111 106 106 107 

 
 
Karakter: 
 
Gerke is op stal een plezierige, rustige en ontspannen hengst. In het gebruik is hij betrouwbaar, vrij weinig sensibel, 
maar laat zich ruim voldoende bewerken en hij geeft voldoende reactie op de hulpen. De hengst zou iets meer 
uithoudingsvermogen mogen tonen. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Veterinair: 
Bij het röntgenologisch onderzoek is het linker spronggewricht met C (afvlakking) beoordeeld voor osteochondrose. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Gerke van de Stierenweg was bij aanlevering ruim voldoende gereden en licht aangespannen. Gerke liet zich 
gedurende het onderzoek wisselend bewerken, door zijn royale formaat en grote manier van bewegen heeft de 
hengst moeite met het werk. Vooral de lengtebuiging leverde wel wat problemen op. Dit is gedurende het onderzoek 
sterk verbetert. Onder het zadel geeft hij zijn trainers een goed gevoel, waarbij vooral de draf en het voorbeen gebruik 
als positief worden ervaren. De galop is nog erg groot gesprongen en daardoor nog wat moeilijk controleerbaar. 
Aangespannen heeft de hengst vooral moeite met de lengtebuiging en voorwaartse drang. 
 
Stap: 
De stap is ruim voldoende ruim en ruim voldoende krachtig. In de wending heeft de hengst soms nog wat moeite met 
de tactzuiverheid 
 
Draf:  
De hengst heeft in draf een goed achterbeengebruik en toont hierin ruim voldoende ruimte en gedragenheid.  



 
Galop:  
Gerke is een hengst die de galop ruim aanspringt en voor hoog opspringt. Hij heeft mede door z’n royale formaat nog 
wat moeite om de juiste cadans te vinden. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Gerke is een hengst met ruim voldoende tot goede basisgangen en is een hengst met een mooie houding. Gerke lijkt 
een goede aanleg te hebben als rijpaard, zeker als hij in staat zal zijn om met z’n grote lichaam om te gaan. 
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Aangespannen mag Gerke iets meer oprichting  in het front tonen, maar toont hij ruim voldoende lichaamshouding. 
Het achterbeen wordt ruim genoeg onder de massa geplaatst. Hij moet hierin nog wat aan kracht winnen. Het 
voorbeen wordt met ruim voldoende actie, ruim voldoende naar voren weggezet. 
 

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

7.0 8.0 7.0 7.5 7.5 7.0 6.0 79.5 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

6.5 8.0 7.0 7.0 7.0 6.0 77.0 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

7.5 7.0 7.0 7.0 6.0 7.0 6.5 76.0 

 
 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Het royale formaat van Gerke heeft hem in het verrichtingsonderzoek parten gespeeld. Hij heeft nog iets moeite met 
z’n grote lichaam om te gaan. Het is de inschatting van de jury dat ook z’n getoonde impuls hierdoor wordt beïnvloed. 
De hengst heeft desondanks in alle drie de disciplines ruim voldoende aanleg getoond. De jury acht het aannemelijk, 
dat wanneer de hengst ouder wordt, aan kracht wint en daardoor beter met z’n lichaam om kan gaan, hij een beter 
verrichtingsbeeld zan tonen dan nu in de becijfering tot uitdrukking komt. 
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Gerke van de Stierenweg is een hengst met een goed exterieur en een ruim voldoende afstamming. In het 
verrichtingsonderzoek heeft hij in alle drie disciplines een ruim voldoende verrichtingsresultaat geboekt. De 
hengst wordt daarom ingeschreven in het stamboekregister voor hengsten met de naam Hessel 480. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Gebruiksadvies: 
Hessel 480 is een hengst die ingezet kan worden ter correctie van formaat, maar met name ook een bijdrage zal 
leveren aan het leveren van meer modern gebouwde paarden. Hij zal qua karakter het beste passen op (te) sensibele 
paarden. Qua beweging en gebruik, zal hij met name verbetering brengen voor draf. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Moederrapport: 
De moeder van Hessel 480, Jitscke van de Stierenweg werd als driejarige opgenomen in het stamboek met een derde 
premie. Op vijfjarige leeftijd werd ze ster verklaard. Recent werd ze op 10-jarige leeftijd opnieuw bekeken. Het is een 
rastypische merrie met een mooi hoofd en een lange hals die iets meer oprichting mag hebben. De merrie zou iets 
sterker in de bovenlijn mogen zijn. Het kruis heeft voldoende lang, maar is iets hellend. Het voorbeen mag meer 
lengte hebben. Het achterbeen is een fractie steil en toont veel kwaliteit. De stap is ruim, tactmatig en krachtig. De 
draf is goed, waarbij de mooie lichaamshouding opvalt. 
Van Jitscke zijn 5 nakomelingen geregistreerd (4 hengsten en 1 merrie). De enige dochter is sterverklaard.  
______________________________________________________________________________________________  


