
Beoordelingsrapport 
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Volkert ut ‘e Reiden  
Cat. #:  12  
Datum:   14 november 2009 
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming: Jakob 302 x Ster Pref Oltman 317 x Ster Pref Tsjalling 235 x Ster Pref  

Hindrik 222 
Stam:   2 
 
Verwantschaps%:   16.4% (gunstig) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat:  1.63 
 
Rastype: Volkert is een rastypische hengst met een mooie voorhand.  
Bouw: Volkert is een iets gerekte, voldoende opwaarts gebouwde hengst, die iets gezonken is in 

het middenstuk. 
Beenwerk: De stand van het achterbeen is correct. Het spronggewricht zou iets droger mogen zijn. 
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 

 

betrouwbaar% Rastype Bouw Beenwerk Stap Draf 

45 100 99 100 100 103 

Fokwaarde stokmaat: 102 

 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Volkert ut de Reiden is een vriendelijke hengst. Volkert valt positief op door zijn looplust en instelling. Hij 
heeft zich tijdens het onderzoek in z’n verrichting positief ontwikkeld.  
 
Stap: 
De stap is voldoende ruim en is voldoende tactmatig. 
 
Draf:  
De draf is ruim, waarbij het achterbeen iets sneller aan zou mogen treden. Het voorbeen wordt zeer ruim 
naar voren weggezet. De hengst toont veel schoudervrijheid. 
 
Galop:  
De galop is vrij groot, waarbij het achterbeen resoluter aan mag treden. De galop is voldoende opwaarts. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Volkert heeft ruim voldoende aanleg als rijpaard. Met name in draf geeft de hengst door z’n mooie 
houding en het fraaie voorbeengebruik een mooi beeld. Het achterbeen zou iets sneller moeten 
aantreden en hij zou (met name in de wendingen) iets meer balans moeten tonen. 
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Volkert heeft een ruim voldoende tot goede aanleg als menpaard. Hij toont hierin ruim voldoende 
basisgangen en een mooie houding. Als tuigpaard blijft hij te veel op de voorhand lopen en komt het 
achterbeen te weinig tot dragen. Het voorbeen wordt wel ruim naar voren weggezet, maar zou meer actie 
mogen vertonen. De hengst is hierdoor minder talentrijk als tuigpaard.  
  



 
 

Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen geschiktheid Totaalscore 

6.5 7.5 6.5 7.0 6.5 7.0 75.5 

 

Behaalde punten menproef:     

Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

6.5 7.5 7.5 7.0 8.0 7.5 81.0 

Behaalde punten tuigproef:     

Houding Gebruik 
voorbeen 

Gebruik achterbeen Zweefmoment Looplust Geschiktheid Totaalscore 

6.0 7.0 6.5 7.0 7.0 6.5 73.5 

 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Volkert heeft in het verrichtingsonderzoek een ruim voldoende tot goede aanleg getoond als rij- en 
menpaard. Als tuigpaard heeft hij minder talent. 
 
Eindconclusie: 
Volkert is een hengst met een ruim voldoende exterieur en een sterke, relatief onverwante afstamming. 
Hij heeft tijdens het verrichtingsonderzoek een ruim voldoende aanleg als gebruikspaard getoond, waarbij 
met name de verrichting als menpaard positief is. Hij wordt derhalve in het stamboekregister 
ingeschreven met de naam Take 455.  
 ___________________________________________________________________ 
 
Gebruiksadvies: 
Take 455 is in eerste plaats een hengst die een positieve bijdrage kan leveren aan bloedspreiding. Hij 
kan het best gebruikt worden voor verbetering van de raskenmerken, op wat korter gelijnde merries met 
een gesloten bovenbouw. Hij is meer geschikt voor het fokken van rij- en menpaarden dan voor het 
fokken van tuigpaarden. Hij kan daarbij het beste gebruikt worden op merries met een voldoende snel 
achterbeen en zal met name een positieve invloed hebben op het gebruik van het voorbeen.  


