
 
 
Beoordelingsrapport  
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Wylster fan ‘e Wigêri    
Cat. #:  18  
Datum:   15 oktober 
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming: Rindert 406 x model+pref merrie van Rypke 321 x modelmerrie van Lute 304 x  

stermerrie van Teake 273 
 
Stam   115 
 
Verwantschaps%:  17.9 (gemiddeld) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.66 
 
Rastype: Wylster is een hengst met een goed rastype. Het hoofd heeft ruim voldoende uitdrukking. De hals 

heeft veel lengte en is voldoende verticaal geplaatst. De hengst heeft veel behang. 
Bouw:  Wylster is een royaal ontwikkelde, iets naar voren gebouwde hengst. Het voorbeen heeft voldoende 

lengte en de schouder heeft ruim voldoende lengte, maar is iets steil. De rug is iets lang en iets 
gezonken. Het kruis heeft een goede lengte, maar is iets hellend.  

Beenwerk: Het achterbeen heeft een correcte stand. Het beenwerk doet iets zwaar aan, maar heeft ruim 
voldoende kwaliteit. De hoeven zijn royaal en goed gevormd. 

 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
44 103 104 100 100 102 

 
Gesch. fokwaarde stokmaat: 105 

 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Wylster fan é Wigeri is een speelse, vriendelijke hengst. Bij aanlevering deed de hengst "groen" aan. Wylster heeft 
moeite met de aanspanning in de bovenlijn en is soms wat wisselend in aanleuning. Dit heeft zich gedurende het 
onderzoek sterk verbeterd. Hij  beweegt ruim, maar zou geslotener mogen zijn. Hij heeft een prima instelling waardoor 
hij zijn trainer een goed gevoel geeft. 
 
Stap: 
De stap is ruim voldoende actief en tactzuiver, maar soms iets gehaast waardoor de passen niet altijd volledig 
afgemaakt worden.  
 
Draf:  
De draf is ruim voldoende ruim. Het achterbeen is voldoende actief, maar mag meer onder de massa geplaatst 
worden. Het achterbeen komt desondanks ruim voldoende tot dragen en de hengst heeft het vermogen tot schakelen. 
De hengst toont daarbij souplesse. Het voorbeen wordt zeer ruim naar voren weggezet. 
 
Galop:  
De galop wordt ruim voldoende ruim gesprongen. De hengst heeft iets moeite met sprongbehoud. De galop is ruim 
voldoende opwaarts. De hengst zou in galop het lichaam meer ‘los moeten laten’. Dit is verbeterd naarmate het 
onderzoek vorderde. 
 
 
 
 
 
 



Geschiktheid als rijpaard: 
Wylster heeft zich gedurende het onderzoek zeer positief ontwikkeld als rijpaard. Z’n basisgangen zijn van voldoende 
tot ruim voldoende kwaliteit. De stap mag ruimer en het achterbeen mag meer onder de massa geplaatst worden, 
desondanks is het achterbeen voldoende actief. Positief is de bewerkbaarheid, de werkwilligheid en het feit dat de 
hengst een goede reactie geeft op de hulpen. Z’n aanleg als rijpaard is derhalve ruim voldoende.  
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Wylster is in het tuig een hengst met een mooi front en ruim voldoende houding. Het voorbeen wordt met ruim 
voldoende actie, zeer ruim naar voren weggezet. Het achterbeen is voldoende actief, maar zou meer onder de massa 
geplaatst kunnen worden. Hij heeft desondanks een ruim voldoende zweefmoment. Wylster heeft in het tuig een 
goede instelling en veel looplust. 
 
 
Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen geschiktheid Totaalscore 

6.5 7.5 6.5 7 6.5 7 75.5 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

6 7.5 7.5 7 8 7.5 80.0 

Behaalde punten tuigproef:     
Houding Gebruik 

voorbeen 
Gebruik achterbeen Zweefmoment Looplust Geschiktheid totaalscore 

7 8.5 6.5 7.5 8 7.5 82.5 

 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Wylster heeft zich in verrichtingsonderzoek positief ontwikkeld als rijpaard. Hij heeft hierin ruim voldoende aanleg 
getoond. Z’n kwaliteiten liggen met name in de aangespannen disciplines. Hij heeft vooral een goede aanleg als 
tuigpaard getoond. Z’n instelling en bewerkbaarheid zijn als zeer positief beoordeeld. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Wylster fan ‘e Wigêri is een hengst met een ruim voldoende exterieur en een sterke afstamming. Met name 
aangespannen heeft hij een goede aanleg getoond als gebruikspaard. Wylster wordt derhalve in het stamboekregister 
voor hengsten ingeschreven met de naam Wylster 463. 
___________________________________________________________________ 
Gebruiksadvies: 
Wylster 463 kan met name een positieve bijdrage leveren als leverancier van tuigpaarden. Met name voor verbetering 
van het voorbeengebruik. Wylster zal het best tot z’n recht komen bij ruim stappende merries met een voldoende 
actief achterbeen. 
___________________________________________________________________ 
Rapportage bezichtiging van de moeder:     
De moeder van Wylster 463 is de inmiddels 15 jarige Modelpreferente Jeldau fan ‘e Wigêri. Naast Wylster 463 leverde 
ze de in 2005 goedgekeurde hengst Haitse 425. Daarnaast leverde ze nog twee nakomelingen met het sterpredicaat. 
Jeldau werd recent bezichtigd:  
Jeldau is een ruim voldoende rastypische merrie, met een lichte hoofd-halsverbinding. De hals heeft een goede lengte 
en is iets horizontaal. De schouder is een fractie steil. De schoft heeft een goede lengte en de bovenlijn is correct. De 
kruislengte is ruim voldoende met een correcte ligging. Ondanks de leeftijd van de merrie is het beenwerk hard en 
droog. Dit getuigt van een goede kwaliteit. De stap en draf zijn goed. 
 


