
 
 
Beoordelingsrapport   
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Gerke Z. 
Cat. #:  23 
Datum:   25 november 2013  
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming:  Norbert 444 x Stb Rindert 406 x Ster Fetse 349 x Ster Bendert 281 
 
Stam    14 
Verwantschaps%:    17.9% (gemiddeld) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 168 
 
Rastype: Gerke is een rastypische hengst met een mooi, sprekend hoofd. De hals is ruim voldoende lang en 

verticaal geplaatst. De hengst heeft ruim voldoende behang 
Bouw: Gerke is een royaal ontwikkelde hengst. Hij heeft ruim voldoende voorbeenlengte. In de bovenlijn, zou 

de rug een fractie sterker mogen zijn. De aansluiting van de lendenen is correct. Het kruis heeft lengte 
en is correct qua ligging. 

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 
41 106 109 106 107 107 

 
 
Karakter: 
 
Gerke Z. is een rustige, iets brutale, maar betrouwbare hengst. Hij is gemiddeld sensibel en is niet snel gespannen. 
Hij laat zich goed bewerken, heeft een goed lerend vermogen en geeft een goede reactie op de hulpen. Hij heeft een 
goede uithoudings- en doorzettingsvermogen. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Gerke Z. was bij aanlevering goed gereden en aangespannen. Gerke heeft zich gedurende het onderzoek prima 
ontwikkeld tot een echte allrounder. De hengst geeft in alle diciplines een mooi constant beeld, waarbij hij zijn trainers 
een zeer goed gevoel geeft. 
 
Stap:  
De stap is tactzuiver, ruim en krachtig, waarbij de hengst veel spronggebruik toont. 
 
Draf:  
De draf is krachtig en gedragen. Ondanks dat het achterbeen nog iets flitsender zou mogen, vertoont de hengst 
opvallend veel balans. 
 
Galop:  
Gerke galoppeert met veel souplesse en gedragenheid. Hij is hierdoor in staat mooi opwaarts te galopperen. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Gerke heeft door z’n natuurlijke balans en souplesse alsook z’n drie prima basisgangen veel aanleg als rijpaard. 
 
 



Geschiktheid als aangespannen paard: 
Gerke toont in het tuig veel front en houding. Het achterbeen komt goed tot dragen. Hij heeft veel balans en is in staat 
het schoft omhoog te drukken. De hengst heeft een ruim zweefmoment en een voorbeeldige bewegingsvorm in het 
voorbeen. Hij heeft derhalve als aangespannen paard veel aanleg. 
 
 

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

8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 86.0 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

7.5 8.0 8.5 7.5 8.0 8.0 87.0 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

8.5 7.5 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 87.5 

 
 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Gerke Z. heeft zich gedurende het verrichtingsonderzoek zeer positief ontwikkeld. Hij heeft in alle drie de disciplines 
veel aanleg getoond. 
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Gerke Z. is een hengst met een ruim voldoende exterieur en een voldoende afstamming. Hij heeft in het 
verrichtingsonderzoek in alle drie de disciplines zeer veel aanleg getoond. De hengst wordt derhalve 
ingeschreven in het stamboekregister voor hengsten met de naam Hette 481. 
 
 
Gebruiksadvies: 
Hette 481 is zowel gezien z’n overall zeer positieve beeld voor exterieur, karakter en gebruiksaanleg breed inzetbaar. 
Het beste zal hij tot z’n recht komen bij merries met een voldoende sterke bovenlijn. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Moederrapport: 
 
De moeder van Hette 481, Tsjikke Z. als vierjarige ingeschreven in stamboek. Ze is nadien naar het buitenland 
verkocht en niet meer te traceren. Ze is afkomstig uit de moederlijn van prima gebruikspaarden, waaruit ook Ulke 338 
en Karel 370 zijn voortgekomen. Van Tsjikke Z. zijn twee nakomelingen geregistreerd, naast Hette 481 is dat een nu 
tweejarige merrie. 
______________________________________________________________________________________________  


