
4746     Phryso bijlage februari 2019

BIJLAGE  BEOORDELINGSRAPPORTEN

Ulbe 506
Afstamming: Anders 451 x Ster Pref*5 Anton 343 
x Ster Pref*6 Hearke 254 x Ster Pref*4 Cobus 248
Geboren: 13 mei 2014  Stokmaat: 1,64 m
Stam: 10  Verwantschap: 16,5% (gemiddeld)

Exterieur:
Rastype: De hengst Ulbe 506 is ruim een 

voldoende rastypische hengst, aansprekend 

in zijn front en met een voldoende spre-

kend hoofd. De hals is lang. De kleur is 

ruim voldoende zwart en hij heeft voldoen-

de behang.

Bouw: Ulbe 506 is een hengst met goede 

aansluitingen in de bovenbouw en een 

horizontale romprichting. De nek heeft 

voldoende lengte en de hoofd/hals aanzet-

ting is iets zwaar. De voldoende verticaal 

gestelde en lange hals komt iets diep uit de 

borst. De schouderligging is schuin. De 

kruisligging is meer hellend dan gewenst.

Beenwerk: Het beenwerk toont de 

nodige hardheid. Het achterbeen is 

enigszins steil gekoot. Het voorbeen is 

licht toontredend.

DNA-tests: Waterhoofd: niet drager

Dwerggroei: drager

Vosfactor: niet drager

Veterinair:
Geen opmerkingen.

Geschatte fokwaarde  
exterieur:
 Betrouwbaar ......................................42% 

 Rastype ..............................................103  

 Bouw ..................................................103    

 Beenwerk ...........................................102      

 Stap ....................................................102  

 Draf ....................................................104  

Karakter:
Stalgedrag  

 a  b  c  d  e 

 lastig     x plezierig

 druk    x  rustig

 bang    x  nieuwsgierig

 onderdanig   x   dominant

 afwachtend   x   brutaal

 gespannen    x  ontspannen

Gedrag in de training: a b c d e

 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

 uithoudingsvermogen  weinig   x   veel

 reactie op stress   bevriezen   x   vluchterig

 concentratie   snel afgeleid    x  niet snel afgeleid

 lerend vermogen   weinig    x  veel

Verrichtingsonderzoek:
Trainingsrapport: Ulbe 506  is een 

plezierige en zeer goed meewerkende 

hengst. Opvallend is zijn positieve 

instelling en zeer goede bewerkbaarheid. 

In het werk heeft hij veel balans, met een 

goede lichaamshouding en hij kan goed 

schakelen. Als rijpaard valt zijn goed 

gedragen galop positief op. De ruiters en 

menners roemen zijn meewerkend 

karakter. Voor de wagen toont hij veel 

houding en als tuigpaard valt zijn 

opwaartse manier van bewegen met een 

aansprekend front op. In alle disciplines 

heeft de hengst ruim voldoende techniek 

in het achterbeen, maar kan daarmee iets 

sneller en scherper aantreden.

Stap: De stap is tactmatig, voldoende 

ruim met voldoende activiteit en li-

chaamsgebruik. In stap kan het achter-

been iets meer buiging in het sprongge-

wricht maken, maar is daarin goed te 

bewerken.

Draf: De draf is ruim en heeft ruim 

voldoende afdruk. De draf heeft balans, 

veel lichaamsgebruik en Ulbe 506 toont 

daarin een goede zelfhouding. Het 

achterbeen kan in draf iets scherper en 

sneller aantreden, maar is daarin goed 

bewerkbaar.

Galop: De galop is ruim voldoende 

opwaarts gesprongen met veel lichaams-

gebruik, waarin hij goed kan schakelen. 

Ulbe 506 toont daarin een goede 

zelfhouding.

Geschiktheid als rijpaard:
Ulbe 506 heeft als rijpaard ruim voldoen-

de aanleg. Hij laat zich goed bewerken en 

heeft een zeer goede instelling. Hij heeft 

een ruim voldoende opwaartse manier 

van bewegen en de galop heeft veel 

kwaliteit.

Geschiktheid als
aangespannen paard:
Als menpaard heeft Ulbe 506 veel aanleg 

door inzet, houding en bewerkbaarheid. 

Hij is fijn te rijden en toont ruim vol-

doende bewegingstechniek met veel 

souplesse en een opwaartse manier van 

bewegen. Als tuigpaard heeft Ulbe 506 

ruim voldoende aanleg. Hij loopt ruim 

voldoende opwaarts met voldoende 

front, laat zich fijn rijden en heeft veel 

go. Het achterbeen kan als tuigpaard 

sneller en actiever onder het lichaam 

worden geplaatst. 

Behaalde punten rijproef:
 Stap .....................................................6.5 

 Draf .....................................................7.5 

 Galop ..................................................7.5 

 Balans/houding ..................................7.5  

 Souplesse ............................................7.5  

 Schakelen ............................................7.5  

 Impuls ................................................7.5  

 Totaal ................................................80.5 

Behaalde punten menproef:
 Stap .....................................................6.5 

 Draf .....................................................7.5 

 Balans/houding ..................................7.5

 Souplesse ............................................7.5 

 Schakelen ............................................7.5

 Impuls ................................................7.5 

 Totaal ................................................80.5 

     
Behaalde punten tuigproef:
 Gebruik voorbeen ...............................7.5 

 Gebruik achterbeen ............................7.0 

 Zweefmoment .....................................7.5  

 Houding ..............................................7.5 

 Front ...................................................7.5  

 Souplesse ............................................7.5 

 Impuls ................................................7.5  

 Totaal ................................................81.5 

Conclusie  
verrichtingsonderzoek:
Ulbe 506 heeft zich tijdens het onderzoek 

positief ontwikkeld in alle drie disciplines. 

Hij laat zich zeer goed bewerken, heeft 

een goede instelling en is fijn te rijden. Als 

tuigpaard kan het achterbeen iets sneller 

aantreden. Hij is daarin goed bewerkbaar.

Eindconclusie:
Ulbe 506 heeft goed exterieur, een goede 

afstamming en is relatief laag verwant 

met 16,5%. Hij heeft een goed verrich-

ting afgelegd, waarbij hij veel aanleg 

toont voor alle drie disciplines. Op basis 

hiervan wordt hij ingeschreven in het 

stamboekregister.

Moederrapport:
Algemeen: De nu negentienjarige 

moeder Willy ‘fan Panhuys’ heeft zich 

goed bewaard. Zij is een correct gebouw-

de merrie, die goed in het rechtshoek 

model staat. Het hoofd is sprekend. De 

nek mist wat lengte. De lange hals is 

verticaal geplaatst. De schouder is 

voldoende schuin gelegen. De bovenlijn 

is voldoende sterk in de verbindingen. 

Het kruis is hellend en mist lengte. Het 

beenwerk toont voldoende kwaliteit. De 

stap is voldoende ruim met ruim 

voldoende activiteit en veel lichaamsge-

bruik. De draf is ruim, actief en toont 

veel souplesse en het achterbeen wordt 

daarbij goed onder het lichaam gezet.

Moederlijn: Ulbe 506 komt uit Ster 

Preferent merrie Willy ‘fan Panhuys’. Als 

zoon van Anders 451 is hij een hengst 

met een relatief laag verwantschapsper-

centage van 16,5 %. Dit komt mede door 

dat hij vrij is van de directe invloed van 

de hengsten Feitse 293, Leffert 306, 

Jasper 366 en Reitse 272. Ulbe 506 werd 

in Denemarken gefokt uit een Ster 

Preferente dochter van Anton 343. In de 

moederlijn (stam 10) vinden we vervol-

gens Ster Preferente dochters van 

respectievelijk Hearke 254 en Cobus 

248.

Gebruiksadvies:
Ulbe 506 kan instelling, souplesse, 

lichaamsgebruik, bewerkbaarheid 

verbeteren en is tevens interessant 

vanwege zijn lage verwantschap. Hij is 

te gebruiken bij merries met voldoende 

snelheid in het achterbeen.


