
Beoordelingsrapport 

 ___________________________________________________________________ 

Hengst:        Sylvester P 
Geboren:      3-4-2005 
Cat. #:                               
Datum:         27 februari 2009 

___________________________________________________________________ 

Afstamming: 
Teade 392 x Stb Ster Ulke 338 x Stb Ster Pref Leffert x Stb Ster Pref Lammert 
Stam 50 
 
Verwantschaps%: 17.0 (gemiddeld) 
___________________________________________________________________ 

Exterieur: 

Stokmaat: 1.64 

Rastype:       Sylvester P. is een fraaie, rastypische hengst. De hengst heeft een 
mooi hoofd en een lange, iets horizontaal geplaatste hals. Hij heeft ruim 
voldoende behang.     

Bouw:           Sylvester P. is een correct gebouwde, robuuste hengst met een mooi 
gesloten bovenbouw. Het kruis is lang en correct qua ligging. 

Beenwerk:    Het achterbeen is een fractie sabelbening, maar heeft een goede 
kwaliteit. De hengst beschikt over goed gevormde hoeven. 

Geschatte fokwaarde exterieur: 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk stap Draf 
41 108 107 104 105 106 

 

Verrichtingsonderzoek: 

Trainingsrapport: 

Sylverster P. is een eerlijke en betrouwbare hengst. Hij heeft een zeer evenwichtig 
karakter en laat een constant en onverstoorbaar beeld zien tijdens de trainingen. Hij 
heeft zich qua nivo en inzet gedurende het onderzoek in positieve zin ontwikkeld.  

Stap:  

De stap is ruim en krachtig. Hij stapt daarbij opvallend goed door het lichaam. 

 



Draf: 

De draf heeft ruim voldoende lengte en is voldoende krachtig. De draf zou wat meer 
gesloten mogen zijn, maar is ruim voldoende gedragen. 

Galop: 

De galop is goed, tactmatig gesprongen en toont ruim voldoende balans. Het 
achterbeen zou wat verder onder massa geplaatst kunnen worden. De galop is ruim 
voldoende bergopwaarts.  

Geschiktheid als rijpaard: 

Sylvester P. heeft een ruim voldoende tot goede aanleg als rijpaard. In alle drie de 
basisgangen toont de hengst ruim voldoende ruimte en kracht. Het achterbeen zou 
een fractie sneller mogen zijn. De hengst toont een goede souplesse en balans en 
laat goede overgangen zien. 

Geschiktheid als tuig-/menpaard: 

Sylvester heeft door z’n ruim voldoende basisgangen voor de wagen voldoende tot 
ruim voldoende aanleg als menpaard. Als tuigpaard zou hij meer front kunnen maken 
en zich meer kunnen oprichten. Het voorbeen toont ruim voldoende actie, maar zou 
verder naar voren weggezet kunnen worden. Het achterbeen moet daarbij meer tot 
dragen komen. Het zweefmoment is ruim voldoende. 

Resultaten Centraal Onderzoek: 

Behaalde punten onder het zadel:  
Stap  Draf Galop HSW Overgangen Geschiktheid Totaalscore 

 
8 7 7 7.5 7 7.5 81.0  

 
Behaalde punten menproef:  

Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore  

7.5 6.5 6 6.5 7 7 74.5  
 

Behaalde punten tuigproef:  
Houding Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Looplust Geschiktheid totaalscore 

 

6.5 6.5 6.5 6.5 7 6.5 72.5  
 

Conclusie verrichtingsonderzoek: 

Sylvester P. heeft gedurende het onderzoek veel progressie geboekt. Hij heeft zich 
hierin met name een goede aanleg als rijpaard getoond. De aanleg als tuig- en 
menpaard is voldoende tot ruim voldoende. 

___________________________________________________________________ 



Eindconclusie: 

Sylvester P. wordt op basis van z’n goede afstamming, z’n goede exterieur en z’n 
goede aanleg als rijpaard ingeschreven in het stamboekregister, met de naam Sipke 
450 

___________________________________________________________________ 

 


