
 
 
Beoordelingsrapport  
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Winfried   
Cat. #:  11  
Datum:   13 november 2010 
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming: Hinne 427 x stermerrie van Heinse 354 x ster+pref merrie van Tjimme 275 x  

vb merrie van Lammert 260 Pref. 
 
Stam   22 
 
Verwantschaps%:  17,2  (gemiddeld) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.64 
 
Rastype: Winfried is een ruim voldoende rastypische hengst. Het hoofd heeft een mooie uitdrukking. De hals 

heeft ruim voldoende lengte en is ruim voldoende verticaal geplaatst. 
Bouw:  Winfried is een harmonisch gebouwde hengst, met voldoende lengte in het voorbeen. De schouder 

heeft ruim voldoende lengte en heeft een schuine ligging. De bovenbouw is voldoende sterk. Het kruis 
heeft ruim voldoende lengte en heeft een correcte ligging 

Beenwerk: Het achterbeen heeft een correcte stand. Het beenwerk is ruim voldoende droog en hard. De hoeven 
zijn correct gevormd. 

 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
36 105 107 104 103 106 

 
Gesch. fokwaarde stokmaat: 102 

 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Winfried is een vriendelijke, attente hengst. Winfried beweegt makkelijk en heeft veel looplust. Hij ervaart het werk als 
licht en geeft zijn trainer een goed gevoel. 
 
Stap: 
De stap is actief en tactzuiver. Onder het zadel heeft de stap ruim voldoende ruimte. Aangespannen mag de stap 
meer ruimte vertonen. 
 
Draf:  
In draf wordt het achterbeen met veel afdruk goed onder de massa geplaatst. De hengst toont in draf veel balans en 
een goede houding. Hij zou nog iets meer het vermogen mogen hebben om z’n passen te verruimen. Het voorbeen 
wordt ruim naar voren weggezet. 
 
Galop:  
De galop heeft ruim voldoende sprong. In galop heeft de hengst voldoende balans, maar zou nog iets meer opwaarts 
mogen zijn.  
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Winfried is een hengst die door z’n goede achterbeengebruik veel mogelijkheden heeft als rijpaard. Hij beschikt 
tevens over een goede souplesse en balans. Het is daarbij een hengst die zeer goed bewerkbaar is, veel reactie geeft 
en daardoor de ruiter een fijn gevoel geeft. 
 
 
 
 



Geschiktheid als aangespannen paard: 
Aangespannen toont Winfried zich als een goed menpaard, behoudens dat de stap meer ruimte mag hebben. Als 
tuigpaard heeft hij een krachtig gebruik van het achterbeen. Bij het verruimen neigt hij naar een iets hoger 
bewegingsritme en kan hij het achterbeen nog iets beter ‘vasthouden’. Het voorbeen heeft veel actie en wordt ruim 
voldoende naar voren weggezet. Winfried heeft voldoende front en ruim voldoende houding, maar mag nog meer 
rijzen in het front. Hij heeft veel looplust. Winfried heeft ruim voldoende aanleg als tuigpaard.  
 
Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen geschiktheid Totaalscore 

7 8 7 7 7.5 8 83.5 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

6.5 8 7.5 7 8 7.5 82.0 

Behaalde punten tuigproef:     
Houding Gebruik 

voorbeen 
Gebruik achterbeen Zweefmoment Looplust Geschiktheid totaalscore 

7 8 7 7 8 7.5 81.5 

 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Winfired heeft zich gedurende het verrichtingsonderzoek in alle drie de disciplines positief ontwikkeld en in alle drie de 
disciplines met meer dan 80 punten veel talent getoond als gebruikspaard. 
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Winfried is een hengst met een ruim voldoende exterieur en een goede afstamming. Hij heeft in het 
verrichtingsonderzoek in alle drie de disciplines veel aanleg getoond. Winfried wordt derhalve in het stamboekregister 
ingeschreven voor hengsten met de naam Wimer 461. 
___________________________________________________________________ 
Gebruiksadvies: 
Wimer 461 is een hengst die met name een positieve bijdrage kan leveren voor het fokken van goede 
gebruikspaarden. Het is een hengst die met name ingezet kan worden voor verbetering van het achterbeengebruik 
(en dan vooral onder het zadel). Hij kan het beste gebruikt worden op ruim stappende merries. 
___________________________________________________________________ 
Rapportage bezichtiging van de moeder:   
De moeder van Wimer 461 is de 10-jarige stermerrie Adellyke. Adellyke heeft 5 (nog jonge) nakomelingen. De merrie 
werd recent bezichtigd: 
Adellyke is een paard met een aansprekend hoofd. De hals heeft ruim voldoende lengte en is goed gevormd. De 
schouder is lang en heeft een correcte ligging. De rug is iets gezonken. De lendenen zijn voldoende breed en hebben 
een correcte aansluiting met het kruis. Het kruis heeft voldoende lengte en is iets afhellend. De merrie is door een iets 
kort voorbeen enigszins neerwaarts gebouwd. Het voorbeen is iets toontredend. Het achterbeen is iets recht en heeft 
een goede kwaliteit. De stap is ruim voldoende. De draf is ruim, waarbij het zeer goede achterbeengebruik opvalt. De 
merrie heeft zich goed bewaard.  
    


