
 
 
Beoordelingsrapport   
 _____________________________________________________________________________________ 
 
Hengst:   Rommert 498 201300880 
Geboren:  22 april 2013 
Datum:    10 december 2016 
 
 
 
Afstamming:  Norbert 444 x Ster Pref*4 Jasper 366 x Ster Oege 267 x Ster Pref*4 Naen 264 
 
Stam    70 
 
Verwantschaps%:   18.0% (boven gemiddeld) 
 
DNA-tests:  Waterhoofd: niet drager 
   Dwerggroei: niet drager 
   Vosfactor: niet drager 
 
 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.72 
 
Rastype: Rick van de Noeste Hoeve is een rastypische hengst met veel uitstraling. Het hoofd is voldoende 
  sprekend. De goed gevormde hals is voldoende verticaal gesteld. Rick van de Noeste Hoeve heeft 
  ruim voldoende behang en is zwart van kleur.  
 
Bouw:  Rick van de Noeste Hoeve is een lang gelijnde, jeugdige hengst met sterke verbindingen in de  
  bovenlijn. De lange schouder is voldoende schuin gesteld. Het kruis is lang en iets hellend.  
  De romprichting is neerwaarts. 
 
Beenwerk: Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. Het voorbeen is iets hol en is iets frans van stand.  
  Het achterbeen is iets sabelbenig en straalt ruim voldoende kwaliteit uit.  
  De hengst heeft royale hoeven.  
  
  
Geschatte fokwaarde exterieur:  
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
43% 103 109 109 106 112 

 
 
Veterinair: 
Nevenbevinding röntgenologisch onderzoek: kogel LA/RA: OC klasse D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Karakter: 
 
kenmerk beschrijving a b c d e beschrijving 

	Gedrag in de omgang: 
       	stalgedrag lastig       x 

 
plezierig 

	
 

druk     x 
 

  rustig 
	

 
bang     

 
x   nieuwsgierig 

	
 

onderdanig     x     dominant 
	

 
afwachtend     

 
x   brutaal 

	
 

gespannen     x 
 

  ontspannen 
	

Gedrag in de training: 
       	berekenbaarheid onbetrouwb.       x   betrouwbaar 

	sensibiliteit weinig    x     veel 
	gespannen snel   x    

 
  niet snel 

	bewerkbaarheid moeilijk       
 

x gemakkelijk 
	reactie op hulpen weinig        x veel 
	inzet weinig      

 
x veel 

	werkhouding zuur     x  
 

blij 
	doorzettingsvermogen weinig       x   veel (mentaal) 

uithoudingsvermogen weinig     
 

x   veel (fysiek) 
reactie op stress bevriezen     x 

 
  vluchterig 

	concentratie snel afgeleid   
  

x   niet snel afgeleid 
lerend vermogen weinig       

 
x veel 

	 
 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport:  
Rick van de Noeste Hoeve was bij aanvang van de test netjes aangereden en heeft zich tijdens de test goed 
ontwikkeld en daarbij meer lichaamsgebruik ontwikkeld. In alle disciplines viel zijn beentechniek positief op.  
Met name zijn sterk gebruik van het achterbeen werd door de ruiters en menners geprezen naast zijn positieve 
instelling en inzet. Hij is goed bewerkbaar en kan goed sluiten en verruimen. In alle disciplines zou hij meer opwaarts 
moeten bewegen. 
 
Stap:  
De stap is zeer actief en zuiver, maar mist ruimte.  
 
Draf:  
Rick van de Noeste Hoeve heeft veel kwaliteit in de draf. Hij maakt veel ruimte in de draf, waarbij het achterbeen met 
veel buiging en kracht onder het lichaam wordt geplaatst. Het voorbeen wordt ruim weggezet.  
Rick van de Noeste Hoeve heeft ruim voldoende souplesse, maar mist de nodige natuurlijke oprichting. 
 
Galop:  
De galop is goed gesprongen, met ruimte en lichaamsgebruik. Hierin kan hij meer bergop bewegen.  
De galop is goed bewerkbaar. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Als dressuurpaard heeft Rick van de Noeste Hoeve veel aanleg. Hij geeft de ruiter een goed gevoel, is goed 
bewerkbaar en bezit een goede bewegingstechniek. Hij kan gemakkelijk sluiten en verruimen.  
Hij zou meer opwaarts moeten bewegen.  
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Als menpaard heeft Rick van de Noeste Hoeve veel aanleg door zijn goed bewegingstechniek en voldoende houding, 
maar kan meer oprichting tonen. Hij is goed bewerkbaar en heeft veel looplust.  
Als tuigpaard heeft hij veel techniek door zijn krachtig achterbeengebruik en looplust. Het voorbeen wordt ruim 
weggezet en toont daarbij een goede knieactie.  Rick van de Noeste Hoeve mist als tuigpaard de natuurlijke oprichting 
en front.  



 

 
Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 79.0 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

6.5 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 78.5 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

7.5 8.0 7.5 6.0 6.5 7.0 8.0 80.0 

 
 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Rick van de Noeste Hoeve heeft tijdens het onderzoek veel aanleg getoond rij- en menpaard. Als tuigpaard heeft hij 
zeer veel aanleg in de bewegingstechniek maar mist de natuurlijke oprichting. Rick van de Noeste Hoeve heeft veel 
inzet en een goede instelling en laat zich in alle drie disciplines goed bewerken en is fijn te rijden.  
 
 

Eindconclusie: 
Rick van de Noeste Hoeve heeft een goede afstamming en een goed exterieur.  
Hij toont aanleg voor alle drie de disciplines. Op basis hiervan wordt hij ingeschreven in het stamboekregister met de 
naam Rommert 498. 
 

Moederrapport: 
 
Algemeen: 
De moeder van Rommert 498 is de 13-jarige Stermerrie Lieske fan’e Welle.  
Deze rastypische dochter van Jasper 366 heeft een voldoende lang schouder met een gewenste ligging. Ze 
mag iets sterker in de bovenlijn, waarbij de lendenen breed en sterk zijn. Het kruis heeft de gewenste ligging  
en is goed van lengte. Door haar korte voorbeen is de romprichting neerwaarts. 
Het beenwerk vertoont voldoende kwaliteit. De stap is ruim en voldoende actief.  In draf toont deze merrie veel 
activiteit in het spronggewricht en treedt sterk onder de massa. Zij mag met meer lichaamshouding draven. 
 
Moederlijn: 
Lieske fan’e Welle komt uit een sterke moederlijn (stam 70). Zij is al op jonge leeftijd preferent geworden met o.a. 
Rommert 498 en 2 voorlopige Kroonmerries. Deze Stermerrie wordt gevolgd door een eerste premie Stermerrie van 
Oege 267 en ook de volgende merrie in de moederlijn is een eerste premie Stermerrie (Naen 264), die tevens 
preferent is en in de IBOP 82 punten behaalde. 
 
 
 
 
Gebruiksadvies: 
Rommert 498 kan bewegingstechniek, inzet en instelling verbeteren. Met name in het gebruik van het achterbeen kan 
hij een positieve bijdrage leveren aan de fokkerij. Merries dienen opwaarts gebouwd te zijn. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


