
 
 
Beoordelingsrapport  
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Wiebe K.    
Cat. #:  13  
Datum:   15 oktober 
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming: Arjen 417 x ster+pref merrie van Oege 267 x model+pref merrie van Reitse 272 x  

stermerrie van  Jochem 259  
 
Stam   15 
 
Verwantschaps%:  17,4 (gemiddeld) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.61 
 
Rastype: Wiebe K. is een rastypische hengst. Het hoofd is zeer uitdrukkingsvol. De hals heeft voldoende lengte, 

heeft een mooie vorm van de bovenhals, maar toont iets onderhals. Hij heeft veel behang. 
Bouw:  Wiebe K. is een correcte iets compact gebouwde hengst. De hoofdhalsverbinding is iets zwaar. Het 

voorbeen heeft voldoende lengte en het schouder heeft een correcte ligging. Hij heeft een mooi 
gevormde bovenbouw. Het kruis heeft ruim voldoende lengte en heeft een correcte ligging. 

Beenwerk: Het achterbeen heeft een correcte stand. Het beenwerk is droog en hard. De hoeven zijn achter een 
fractie smal. 

 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
41 104 105 104 107 102 

 
Gesch. fokwaarde stokmaat: 96 

 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Wiebe K. is een vriendelijke, soms iets gespannen hengst. Bij aanlevering was Wiebe K. iets arm bespierd met een 
redelijk sterk ontwikkelde onderhals. Dit heeft zich gedurende het onderzoek verbeterd. Wiebe heeft soms wat moeite 
om de bovenlijn aan te spannen. Hij heeft veel looplust. Zowel onder het zadel als aangespannen valt het actieve 
gebruik van het achterbeen op. 
 
Stap: 
De stap is ruim, krachtig en tactzuiver. De hengst toont in stap veel lichaamsgebruik. 
 
Draf:  
De draf is ruim. Onder het zadel mag hij nog iets meer op het achterbeen komen en meer tot dragen komen. 
Aangespannen wordt het achterbeen ruim onder de massa geplaatst. Het voorbeen wordt ruim naar voren weggezet. 
 
Galop:  
De galop wordt ruim gesprongen. De galop zou nog iets krachtiger, meer in balans en meer gedragen mogen zijn. De 
hengst mag daarbij nog meer opwaarts galopperen.  
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Wiebe K. beschikt onder het zadel over drie ruim voldoende tot goede basisgangen. Mede gezien z’n progressie 
gedurende het onderzoek kan vastgesteld worden dat de hengst over een goed talent als rijpaard beschikt. Hij zal nog 
wat moeten verbeteren in lichaamsgebruik. 
 
 
 
 



Geschiktheid als aangespannen paard: 
Aangespannen toont Wiebe K., mede door een goede draf en zeer goede stap, veel talent als menpaard. Als 
tuigpaard geeft de hengst een evenredig beeld. Het achterbeen wordt goed onder de massa geplaatst, maar mag nog 
iets meer tot dragen komen. De hengst heeft voldoende front en ruim voldoende houding. Het voorbeen heeft ruim 
voldoende actie en wordt ruim voldoende naar voren weggezet. De hengst heeft een goede looplust. 
 
 
Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen geschiktheid Totaalscore 

7.5 7 7 7 6.5 7.5 79.5 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

8.5 7.5 7 7 8 7.5 84.0 

Behaalde punten tuigproef:     
Houding Gebruik 

voorbeen 
Gebruik achterbeen Zweefmoment Looplust Geschiktheid totaalscore 

7.5 7.5 7.5 7.5 8 7.5 83.5 

 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Wiebe K. heeft zich gedurende het verrichtingsonderzoek op een opvallend sterke manier verbeterd en zich 
ontwikkeld tot een veelzijdig gebruikspaard.  
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Wiebe K. is een hengst met een ruim voldoende exterieur en een sterke afstamming. Hij heeft zich gedurende het 
verrichtingsonderzoek in sterk positieve zin ontwikkeld tot een veelzijdig gebruikspaard. Wiebe K. wordt derhalve 
ingeschreven in het stamboekregister voor hengsten met de naam Wytse 462. 
___________________________________________________________________ 
Gebruiksadvies: 
Wytse 462 kan een positieve bijdrage leveren voor het fokken van allround gebruikspaarden. Met name voor het 
onderdeel stap zal hij verbeterend werken. Met Arjen 417 als vader brengt hij daarnaast bloed uit een wat minder 
breed verspreide bloedlijn. Wytse 462 zal het meest tot z’n recht komen bij royaal gelijnde paarden. 
 
Rapportage bezichtiging van de moeder:   
De moeder van Wytse 462 is de 11-jarige stermerrie Wilinda K., die op basis van haar eerste vier gekeurde 
nakomelingen (met vier verschillende vaders) preferent is verklaard.  Wilinda K. werd onlangs bezichtigd: 
Wilinda K. is een merrie met een aansprekend hoofd, heeft een voldoende lange hals en voldoende behang. De 
schouder heeft een correcte ligging. De rug is licht gezonken en heeft via een correcte lendenpartij een goede 
overgang naar het kruis. Het kruis is hellend en heeft voldoende lengte. De merrie heeft voldoende lengte in het 
voorbeen en is iets neerwaarts gebouwd. Het achterbeen heeft ruim voldoende kwaliteit, maar is iets koehakkig. De 
koot is iets kort, de royale hoeven zijn goed gevormd. De stap is ruim en voldoende krachtig. De draf is tactzuiver, 
maar heeft een iets hoog ritme. De merrie is iets bodemnauw. Wilinda K. heeft zich goed bewaard. 
    
 
 


