
Beoordelingsrapport 
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Ulrik fan ‘e Vestahoeve 
Cat. #:  16  
Datum:   14 november 2009 
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming: Dries 421 x Ster Tsjerk 328 x Stb Pref Dirk 298 x Ster Peke 268 
Stam:   12 
 
Verwantschaps%:   17.3 (gemiddeld) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat:  1.62 
 
Rastype: Ulrik is een zeer rastypische hengst, met een mooi gevormd hoofd en een lange goed 

gevormde hals. 
Bouw:  Ulrik is een gemiddeld ontwikkelde hengst, die mooi in verhouding is gebouwd. De hengst 

heeft een correcte belijning en is ruim voldoende opwaarts gebouwd. 
Beenwerk: Het achterbeen is correct qua stand en is hard en droog in het spronggewricht.  
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 

 

betrouwbaar% Rastype Bouw Beenwerk Stap Draf 

38 108 105 104 107 106 

Fokwaarde stokmaat: 100 

 

Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Ulrik is een vriendelijke, plezierige hengst. Bij aanlevering had Ulrik verschil in de linkergalop t.o.v. de 
rechtergalop, dit is gedurende het onderzoek verbetert. Ulrik valt op door zijn gemakkelijke manier van 
bewegen. Hij beweegt actief en bergop. Zowel onder het zadel als aangespannen ervaart de hengst de 
training licht. 
 
Stap: 
De stap is tactmatig en ruim voldoende ruim. Het achterbeen wordt actief onder de massa geplaatst. 
 
Draf:  
Ulrik heeft in draf een zeer goed gebruik van achterbeen. De draf is ruim, actief en krachtig. De hengst 
komt in draf goed tot dragen en heeft een mooie houding. 
 
Galop:  
De galop wordt goed gesprongen, waarbij het achterbeen ruim voldoende actief is. In galop beweegt de 
hengst ruim voldoende opwaarts.  
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Ulrik beschikt onder het zadel over drie prima basisgangen, met name een kwalitatief zeer goede draf. De 
hengst toont veel souplesse en balans. Hij heeft daarbij veel vermogen tot schakelen en laat zich zeer 
goed bewerken. Ulrik heeft derhalve veel aanleg als rijpaard.   
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Ulrik heeft door z’n prima manier van bewegen en met name door het sterke achterbeengebruik veel 
aanleg als men- en tuigpaard. In het tuig heeft de hengst een goede, opwaartse houding. Hij zou nog iets 
meer front mogen maken. Het voorbeen wordt ruim naar voren weggezet, maar kan voor een tuigpaard 
nog een fractie meer knieactie tonen. Hij heeft aangespannen een zeer goede instelling en veel looplust. 
 
 
 
 
 
 



Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen geschiktheid Totaalscore 

7.5 9.5 7.0 7.5 8.0 8.5 75.5 

 

Behaalde punten menproef:     

Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

7.5 9.5 8.0 9.0 9.0 8.5 94.0 

Behaalde punten tuigproef:     

Houding Gebruik 
voorbeen 

Gebruik achterbeen Zweefmoment Looplust Geschiktheid totaalscore 

8.5 8.5 9.0 8.5 9.0 8.5 95.5 

 
 

Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Ulrik heeft in het verrichtingsonderzoek in alle drie de disciplines veel aanleg getoond en heeft zich hier 
gedurende het onderzoek positief ontwikkeld.  
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Ulrik is een hengst met een zeer goed exterieur en een goede afstamming. In het verrichtingsonderzoek 
heeft hij veel aanleg getoond als sportpaard. Hij wordt derhalve in het stamboekregister ingeschreven 
met de naam Uldrik 457. 
___________________________________________________________________ 
 
Gebruiksadvies: 
Uldrik 457 is door z’n allround,  positieve beeld voor zowel exterieur als sportaanleg breed inzetbaar. Hij 
zal het best passen bij royaal ontwikkelde merries met voldoende beenlengte. Uldrik 457 zal met name 
een positieve bijdrage kunnen leveren in verbetering van het achterbeengebruik. 


