
Beoordelingsrapport  

___________________________________________________________________ 

Hengst:            Mauritz fan it Pompeblêd 200400178   
Geboren:   19 februari 2004 
Beoordelingsdatum:           24 november 2007  

___________________________________________________________________ 

Afstamming: 

Ulbert 390 x Ster Ulke 338 x Ster Jurjen x Ster Pref Peke 

Verwantschaps%:    17.3 (gemiddeld) 

___________________________________________________________________ 

Exterieur: 

Stokmaat 1.64 

Mauritz fan it Pompeblêd is een jeugdige en voldoende rastypische hengst, die 
voldoende in het rechthoektype staat. De nek is voldoende lang. De verticaal 
gestelde hals is goed van lengte. De schoft is goed ontwikkeld. De rug en lendenen 
zijn goed bespierd. Het  kruis heeft voldoende lengte. Het voorbeen is correct 
gesteld, maar mist lengte. Het achterbeen is correct gesteld. Het beenwerk is van 
goede kwaliteit.  

Sinds de aanwijzing heeft Mauritz fan it Pompeblêd zich goed ontwikkeld en toont hij 
meer persoonlijkheid. De hengst heeft een zeer jeugdige uitstraling.  

Geschatte fokwaarde exterieur: 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
42 104 107 106 107 107 

Verrichtingsonderzoek: 

Algemeen:  

Mauritz fan it Pompeblêd is een attente, vriendelijke en betrouwbare hengst in 
omgang. De hengst heeft weinig moeite met het gevraagde werk. 

Stap: 

De stap is zuiver, heeft takt en heeft ruim voldoende ruimte. Het achterbeen wordt 
actief naar voren en ruim onder het lichaam geplaatst. Het voorbeen wordt 
voldoende naar voren weggezet.  



Draf:  

De draf is  ruim, zuiver en taktmatig. Het achterbeen wordt actief en ruim onder het 
lichaam geplaatst met buiging in het spronggewricht. Het voorbeen wordt ruim 
voldoende naar voren weggezet. De draf heeft ruim voldoende balans en voldoende 
souplesse De hengst toont in draf een aansprekend front, waarbij de hals goed 
gedragen wordt.  

Galop: 

De galop wordt goed gesprongen en heeft ruim voldoende ruimte en balans. Mauritz 
fan it Pompeblêd galoppeert voldoende met de schoft omhoog.  

Trainingsrapport:: 

Mauritz fan it Pompeblêd toont tijdens het werk ruim voldoende inzet. In het begin 
van het onderzoek had hij nog wat moeite om zijn rug aan te spannen. Dat heeft zich 
tijdens het werk verbeterd. Hij reageert goed op de hulpen en geeft daardoor de 
ruiter en menner een goed gevoel.   

Geschiktheid als rijpaard: 

Onder het zadel heeft Mauritz fan it Pompeblêd een mooie houding, waardoor hij een 
aansprekend beeld geeft. Onder het zadel toont hij een ruime en tactvolle stap. In 
draf beweegt Mauritz zich voldoende bergopwaarts. In alle drie de gangen valt zijn 
goed onder tredend achterbeen op. Hij laat zich goed bewerken.  

Mauritz fan it Pompeblêd heeft veel aanleg als rijpaard. 

Geschiktheid als tuig-/menpaard: 

Voor de showwagen heeft Mauritz fan it Pompeblêd een goede houding en heeft 
ruim voldoende inzet en looplust. Hij zet de hals er ruim voldoende op. Bij het 
verruimen van de draf rijst de hengst voldoende in zijn front. De draf heeft voldoende 
zweefmoment en balans  Het achterbeen wordt actief en ruim onder het lichaam 
geplaatst. Het voorbeen toont voldoende knieactie en wordt voldoende ruim 
weggezet. De draf voor de showwagen heeft voldoende souplesse. 

Mauritz fan it Pompeblêd heeft als menpaard en als tuigpaard veel aanleg.  

Resultaten Centraal Onderzoek 

Behaalde punten onder het zadel: 
Stap Draf Galop HSW Overgangen rijproef Totaalscore 
7.5 7.5 7 7.5 7 7.5 81 

Behaalde punten aangespannen: 
Stap Draf HSW Overgangen Menproef showproef Totaalscore 

7 8 7.5 7 7.5 7.5 82 

 

 

 



Conclusie verrichtingsonderzoek: 

Mauritz fan it Pompeblêd heeft zich alle disciplines van het verrichtingsonderzoek 
goed ontwikkeld.  

___________________________________________________________________ 

Eindconclusie: 

Mauritz fan it Pompeblêd wordt door zijn positieve resultaten van het 
verrichtingsonderzoek, zijn goed exterieur en zijn goede afstamming goedgekeurd 
voor de dekdienst en ingeschreven in het stamboek onder de naam  Maurits 437. 

 


