
 
 
Beoordelingsrapport  
 ___________________________________________
Hengst:  Wybren fan Northster  
Cat. #:    
Datum:   26-3-2011 
___________________________________________
 
Afstamming:  Feike 395 x Ster 
 
Stam    187 
 
Verwantschaps%:   17.5 (gemiddeld)
___________________________________________
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.66 
 
Rastype: Wybren is een rastypische hengst met uitstraling. Het hoofd is sprekend. De goed gevormde hals 

heeft voldoende lengte en is vertikaal geplaatst.
Bouw:  Wybren is een royaal ontwikkelde, jeugdig ogende, ruim voldoende opwaarts gebouwde hengst. Hij 

heeft een schuine schouderligging en een goed gevormde schoft. Hij is een fractie gezonken in het 
middenstuk, terwijl de brede lenden een goede aansluiting hebben met het kruis.

Beenwerk: Het achterbeen heeft een correcte stand en het beenwerk is van goede kwaliteit. De 
voldoende royaal. De hengst heeft een onderstandig voorbeen. 

 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype B
 108 

 
Gesch. fokwaarde stokmaat: 105 

 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Wybren werd behoorlijk ‘groen’ aangeleverd. Hij heeft het werk prima opgepakt en in kwalitatief opzicht veel 
progressie geboekt. Het is een intelligente hengst die in het werk veel inzet toont.
vriendelijk en meewerkend karakter. 
 
Stap: 
In stap toont de hengst veel activiteit. De stap is zuiver en voldoende ruim. Het voorbeen mag wat verder naar voren 
worden weggezet. 
 
Draf:  
De draf is voldoende ruim. Het achterbeen wordt met veel buiging van het spronggewricht, actief onder de mas
geplaatst. Het voorbeen mag ruimer naar voren worden weggezet.
 
Galop:  
De galop is ruim voldoende ruim, wordt goed gesprongen, waarbij het voorbeen voldoende grijpend is. In galop toont 
de hengst een mooie, ruim voldoende opwaartse houding.
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Wybren toont in alle drie de gangen een goed gebruik van het achterbeen. Het voorbeen mag ruimer. De hengst toont 
onder het zadel een mooie houding en ruim voldoende souplesse. Hij heeft ruim voldoende aanleg als rijpaard.
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Wybren is een hengst die aangespannen ruim voldoende achterbeengebruik
mag meer zweefmoment hebben. De hengst toont
voor een tuigpaard meer actie en ruimte tonen. 
 

___________________________________________________________________
  

___________________________________________________________________ 

x Ster Wicher 334 x Ster pref. Jakob 302 x Ster Jurjen x Ster pref Feitse 293

) 
___________________________________________________________________ 

is een rastypische hengst met uitstraling. Het hoofd is sprekend. De goed gevormde hals 
heeft voldoende lengte en is vertikaal geplaatst. 
Wybren is een royaal ontwikkelde, jeugdig ogende, ruim voldoende opwaarts gebouwde hengst. Hij 

ne schouderligging en een goed gevormde schoft. Hij is een fractie gezonken in het 
middenstuk, terwijl de brede lenden een goede aansluiting hebben met het kruis.
Het achterbeen heeft een correcte stand en het beenwerk is van goede kwaliteit. De 
voldoende royaal. De hengst heeft een onderstandig voorbeen.  

Bouw beenwerk Stap 
107 105 104 

werd behoorlijk ‘groen’ aangeleverd. Hij heeft het werk prima opgepakt en in kwalitatief opzicht veel 
progressie geboekt. Het is een intelligente hengst die in het werk veel inzet toont. De hengst heeft een plezierig, 

In stap toont de hengst veel activiteit. De stap is zuiver en voldoende ruim. Het voorbeen mag wat verder naar voren 

De draf is voldoende ruim. Het achterbeen wordt met veel buiging van het spronggewricht, actief onder de mas
geplaatst. Het voorbeen mag ruimer naar voren worden weggezet. 

De galop is ruim voldoende ruim, wordt goed gesprongen, waarbij het voorbeen voldoende grijpend is. In galop toont 
de hengst een mooie, ruim voldoende opwaartse houding. 

Wybren toont in alle drie de gangen een goed gebruik van het achterbeen. Het voorbeen mag ruimer. De hengst toont 
onder het zadel een mooie houding en ruim voldoende souplesse. Hij heeft ruim voldoende aanleg als rijpaard.

Wybren is een hengst die aangespannen ruim voldoende achterbeengebruik toont. Het achterbeen is actief, maar 
De hengst toont in het tuig ruim voldoende houding en front. 

voor een tuigpaard meer actie en ruimte tonen.  

________________________ 

Wicher 334 x Ster pref. Jakob 302 x Ster Jurjen x Ster pref Feitse 293 

is een rastypische hengst met uitstraling. Het hoofd is sprekend. De goed gevormde hals 

Wybren is een royaal ontwikkelde, jeugdig ogende, ruim voldoende opwaarts gebouwde hengst. Hij 
ne schouderligging en een goed gevormde schoft. Hij is een fractie gezonken in het 

middenstuk, terwijl de brede lenden een goede aansluiting hebben met het kruis. 
Het achterbeen heeft een correcte stand en het beenwerk is van goede kwaliteit. De hoeven zijn 

Draf 
105 

werd behoorlijk ‘groen’ aangeleverd. Hij heeft het werk prima opgepakt en in kwalitatief opzicht veel 
De hengst heeft een plezierig, 

In stap toont de hengst veel activiteit. De stap is zuiver en voldoende ruim. Het voorbeen mag wat verder naar voren 

De draf is voldoende ruim. Het achterbeen wordt met veel buiging van het spronggewricht, actief onder de massa 

De galop is ruim voldoende ruim, wordt goed gesprongen, waarbij het voorbeen voldoende grijpend is. In galop toont 

Wybren toont in alle drie de gangen een goed gebruik van het achterbeen. Het voorbeen mag ruimer. De hengst toont 
onder het zadel een mooie houding en ruim voldoende souplesse. Hij heeft ruim voldoende aanleg als rijpaard. 

Het achterbeen is actief, maar 
ruim voldoende houding en front. Het voorbeen mag 



Behaalde punten rijproef:    
Stap  Draf Galop HSW Overgangen geschiktheid Totaalscore 

7 6.5 7.5 7.5 7 7 78 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

7 7 7 7 7.5 7 78 

Behaalde punten tuigproef:     
Houding Gebruik 

voorbeen 
Gebruik achterbeen Zweefmoment Looplust Geschiktheid totaalscore 

7 6 7 6 7.5 6.5 73.5 

 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Wybren fan Northster heeft tijdens het verrichtingsonderzoek met name als rij- en menpaard ruim voldoende aanleg 
getoond. Hij heeft bovendien gedurende het onderzoek veel progressie geboekt.  
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
 
Wybren fan Northster heeft een goede afstamming en een goed exterieur. Hij heeft tijdens het verrichtingsonderzoek 
een goede indruk achtergelaten als gebruikspaard, met name als rij- en menpaard. Hij wordt op basis hiervan 
ingeschreven in het stamboekregister voor hengsten met de naam Wybren 464. 
___________________________________________________________________ 
Gebruiksadvies: 
Wybren 464 kan ingezet worden ter verbetering van maat en exterieur. Hij is met name geschikt ter verbetering van 
de activiteit van het achterbeen. Hij kan het beste gebruikt worden op merries die niet onderstandig zijn en een ruim 
voorbeengebruik hebben. Bij gebruik van Wybren 464 moet rekening gehouden worden met het feit dat hij relatief veel 
bloed voert van de preferente Feitse 293.  
 
 
Rapportage moeder (september 2010): 
Heike, de moeder van Wybren 464 is een 9-jarige stermerrie met drie nakomelingen waarvan Wybren 464 de oudste 
is. Heike is een ruim voldoende rastypische, luxe merrie met veel front. Ze heeft een edel hoofd en een lange goed 
gevormde hals. Ze heeft een iets gezonken rug, met een correct aangesloten lendenpartij. Het kruis heeft voldoende 
lengte en een correcte ligging. Het achterbeen heeft een correcte stand en het beenwerk is hard en droog. De stap is 
voldoende ruim. De draf is tactzuiver en is ruim voldoende ruim.  
 


