
Beoordelingsrapport 
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:   Norbert 200400578 
Geboren:     7 - 3 - 2004 
Beoordelingsdatum:  12 - 4 - 2008   
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming: 
 
Tsjerk 328 x MP Hearke x SP Peke x Ster Bouwe x SP Ritske 
 
Verwantschap%:  17.4 (gemiddeld) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat:  1.67 m (13 april 2008) 
 
Rastype: Norbert is een hengst met veel rastype. Hij heeft een uitdrukkingsvol hoofd 
en een lange, mooi gevormde hals. 
Bouw: Norbert is een jeugdige, voldoende opwaarts gebouwde hengst die in het 
rechthoeksmodel staat.  
Beenwerk: Het beenwerk is achter een fractie krom, maar wel hard en droog. 
  
Geschatte fokwaarde exterieur: 

 
betrouwbaar% rastype bouw beenwerk Stap Draf 

45 109 106 103 102 107 
 
 
Verrichtingsonderzoek 
Trainingsrapport: 
Norbert is een vriendelijk hengst, die gemakkelijk in de omgang is. Norbert was bij 
aanlevering matig bespierd, maar dit is gedurende het onderzoek sterk verbeterd. 
Mede hierdoor is ook het prestatieniveau van de hengst in de loop van het onderzoek 
sterk verbeterd. De hengst geeft de ruiter een goed gevoel met name door z’n goede 
zelfhouding, het achterbeen mag echter beter ondertreden. De hengst laat zich goed 
bewerken. 
 
Stap: 
De stap is actief met voldoende tact, maar mag wat ruimer zijn. Hij loopt goed door 
het lichaam. 
 
Draf: 
Norbert heeft in draf een mooie houding en toont een goede souplesse en 
ruggebruik. Het achterbeen is voldoende actief maar mag met name onder het zadel 
meer doortreden. Voor de wagen is het achterbeengebruik duidelijk beter. Het 
voorbeen wordt voldoende ruim weggezet. In draf vertoont de hengst ruim voldoende 
balans. 
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Galop: 
De hengst is in galop ruim voldoende opwaarts, maar kan ruimer, waarbij het 
achterbeen beter kan doortreden.  
.  
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Norbert heeft ruim voldoende aanleg als rijpaard. Hij heeft een mooie houding, ruim 
voldoende kwaliteit in de basisgangen, maar zou een beter gebruik van het 
achterbeen mogen hebben. 
 
Geschiktheid als menpaard: 
Norbert heeft ruim voldoende aanleg als menpaard. Hij toont een mooie houding en 
goed gebruik van het achterbeen. Het voorbeen wordt goed naar voren weggezet. 
 
Geschiktheid als tuigpaard: 
Norbert heeft een ruim voldoende tot goede aanleg als tuigpaard. Hij toont in de 
tuigproef een goed ondergebracht achterbeen met een ruim voldoende 
zweefmoment. Hij kan nog wat meer balans tonen en nog wat meer ‘gaan zitten’. De 
hengst heeft een mooi voorbeengebruik. 
 
Resultaten Centraal Onderzoek 
 
Behaalde punten onder het zadel:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen Geschiktheid Totaalscore 

6.5 7 7 7.5 6.5 7 76.5 

Behaalde punten menproef:     
Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

6 8 7.5 7.5 7.5 7.5 80.5 

Behaalde punten tuigproef:     
Houding Zweefmoment Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Looplust Geschiktheid totaalscore 

8 7.5 7.5 8 7.5 8 85 

 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Norbert heeft gedurende het onderzoek veel progressie getoond. Hij heeft meer 
aanleg voor de wagen dan onder het zadel, met name omdat aangespannen de 
hengst een beter achterbeengebruik heeft. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Op basis van z’n sterke, predikaatrijke afstamming, z’n fraaie exterieur en z’n ruim 
voldoende tot goede resultaten in het verrichtingsonderzoek wordt de hengst Norbert 
ingeschreven in het stamboekregister met de naam Norbert 444. 
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