
Wibout 511 
Geboren op: 7 mei 2015 

Stokmaat: 1.69 

 

Afstamming 

Thorben 466 x Ster Preferent Doeke 287 x Ster Preferent x Tjimme 275 x Ster Fokke 217 
(Stam 34) 
Verwantschap: 16.3 % (gemiddeld in 2019 17,8%) 

 

Exterieur: 

Rastype:  
Wibout 511 is een rastypische hengst met een iets klassieke uitstraling. Het hoofd is sprekend. 
De nek heeft ruim voldoende lengte. De hals is voldoende verticaal geplaatst maar zou iets 
meer lengte kunnen tonen. De hengst heeft veel behang en is diepzwart van kleur.  

Bouw: 
Wibout 511 is langgelijnde hengst. De romprichting is horizontaal. De bovenlijn sluit goed 
aan en is sterk in de verbindingen. De schouder is voldoende lang en is voldoende schuin 
geplaatst. Het kruis heeft ruim voldoende lengte, maar is iets hellend.   

Beenwerk: Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. Het lange voorbeen is iets 
toontredend in stand. Het achterbeen neigt naar sabelbenig en is verder correct gesteld.  

 

Geschatte fokwaarde exterieur: 
betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 

43% 101 101           104 103 103 
 

 

DNA tests:  

Dwerggroei:   niet drager 

Waterhoofd:   niet drager 

Vosfactor:  niet drager 

 

Veterinair:  

Knie osteochondrose rechtsachter C2/B3 (afvlakking) 

 

 



 

Karakter:  

              
kenmerk beschrijving a b c d e beschrijving       
              

stalgedrag lastig   x       plezierig       

 druk     x     rustig       

 bang       x   nieuwsgierig       

 onderdanig       x   dominant       

 afwachtend       x   brutaal       

 gespannen     x     ontspannen (bij opzadelen, inspannen, temperaturen, etc.)  
              

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)      

 bevriezen   x       vluchterig       

concentratie snel afgeleid       x   niet snel afgeleid      
lerend vermogen weinig     x     veel       

 

 

Verrichtingsonderzoek: 

Trainingsrapport:  
Wibout 511 heeft gedurende het hele traject een positieve indruk achter gelaten. Hij laat zich 
goed bewerken en beweegt met ruim voldoende lichtvoetigheid. In de loop van het Centraal 
Onderzoek heeft hij meer lossigheid in zijn bewegingen ontwikkeld.  

De aanleuning is tijdens het onderzoek verbeterd, hetgeen de bewerkbaarheid en reactie op de 
hulpen ten goede is gekomen. In het begin had hij de neiging in één tempo te lopen. In de loop 
van het onderzoek heeft hij meer lichaamsgebruik ontwikkeld en is Wibout 511 fijn te rijden 
en geeft hij de ruiters een goed gevoel.   
 



Stap:  
De stap is tactmatig met ruim voldoende ruimte en voldoende lichaamsgebruik. 

Draf:  
De krachtige draf toont een goede techniek met voldoende buiging in het spronggewricht. 
Wibout 511 laat zich in de draf goed bewerken. Hij beschikt over ruim voldoende balans en 
gedragenheid en kan hierin ruim voldoende schakelen. Hij zou in draf meer opwaarts mogen 
lopen.  
 
Galop:  
De galop is ruim gesprongen en de hengst beschikt over veel gedragenheid. In de galop heeft 
hij voldoende houding. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Als rijpaard heeft hij veel aanleg. In de loop van het Centraal Onderzoek is zijn 
bewerkbaarheid in deze discipline sterk verbeterd.  
 

Geschiktheid als aangespannen paard:  
Wibout 511 laat voor de wagen een krachtige draf zien. Hij plaatst het achterbeen goed onder 
het lichaam en hij beschikt over ruim voldoende schoudervrijheid. Hij kan voor de wagen 
meer opwaarts lopen en toont ruim voldoende houding en front. Zowel als men- en als 
tuigpaard heeft hij ruim voldoende aanleg.   

 
 
Behaalde punten rijproef: 
    

Stap  Draf Galop Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

7.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 82.5 

 
Behaalde punten menproef:      

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

6.5 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 78.5 

 
Behaalde punten tuigproef: 
    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 81.0 

 

Conclusie verrichtingsonderzoek:  

Wibout 511 heeft zich gedurende het Centraal onderzoek in alle drie disciplines positief 
ontwikkeld. Hij laat zich goed bewerken en geeft de ruiters en menners een ruim voldoende 
tot goed gevoel. Hij heeft een krachtige manier van bewegen.  

 

Moederrapport: 



Algemeen:  
De moeder Estelle van de Strubbenhof is in december 2018 overleden. Zij was een Ster 
Preferente merrie. De beoordeling komt derhalve uit de keuringsresultaten. 
De merrie kan omschreven worden als een royale merrie met ruim voldoende rastype. Het 
hoofd is ruim voldoende sprekend met een helder oog. De nek heeft voldoende lengte, de hals 
is voldoende verticaal gesteld, maar mist lengte. De schouder is schuin qua ligging. De schoft 
is voldoende ontwikkeld. De rug is ruim voldoende sterk, maar de lendenen zijn iets smal. Het 
kruis is hellend en ruim voldoende lang. Het beenwerk is hard en droog en voldoende correct 
gesteld. Het achterbeen heeft een steile stand.  
De stap mist lengte en kan meer activiteit tonen. De tactmatige draf is krachtig en toont ruim 
voldoende ruimte.  
 
Moederlijn:  
Wibout 511 komt uit een Ster Preferente merrie van Doeke 287: Estelle van de Strubbenhof. 
Van haar zijn 10 nakomelingen geregistreerd, waarvan vier Ster zijn, terwijl een nakomeling 
het Sportpredicaat heeft. Zijn grootmoeder is een Ster Preferente merrie van Tjimme 275, 
waarvan 18 nakomelingen zijn geregistreerd. Zes hiervan zijn Ster. De derde merrie in de 
moederlijn is een Stermerrie van Fokke 217. Van haar werden 7 nakomelingen geregistreerd, 
waarvan één Ster. De hengst Brend 413 komt uit de volle zus van de moeder van Wibout 511. 
De stamboom van Wibout 511 heeft een lang generatie-interval, mede daardoor is hij relatief 
laag verwant. De moederlijn bevat een aantal goede sportpaarden. 
 
Eindconclusie:  
Wibout 511 beschikt over een goed exterieur en heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt in 
het Centraal Onderzoek. Hij heeft een kwalitatief ruim voldoende afstamming met als 
toegevoegde waarde zijn lage verwantschap. Op basis hiervan wordt hij ingeschreven in het 
stamboekregister met de naam Wibout 511.  

 
 
Gebruiksadvies: 
Wibout 511 is door zijn laagverwantschap van 16,3 % interessant voor de fokkerij. Hij kan 
een bijdrage leveren aan de bloedspreiding. Hij kan tevens kracht, instelling en de galop 
verbeteren. Wibout 511 past op merries die over front beschikken.  

 
 
 


