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BIJLAGE  BEOORDELINGSRAPPORTEN

Hette 481
Geboren: 3 mei 2010 
Fokker: J.J. van der Zijp, Terkaple 
Eigenaar: C. Steyn, Douglas (Zuid-Afrika) 
Afstamming: Norbert 381 x Stb Rindert 406 x Ster Fetse 349 x Ster 
Bendert 481 (stam 14) 
Verwantschap: 18,8%

Rapportage nakomelingenonderzoek
December 2019

Algemeen:
Hette 481 is in het najaar van 2013 

goedgekeurd als driejarige hengst op 

basis van z’n ruim voldoende exterieur 

en z’n voldoende afstamming. Hij dankte 

z’n goedkeuring met name aan z’n 

uitstekende verrichting, met in alle drie 

disciplines een score boven de 85 

punten. De eerste jaargang van Hette 481 

bestond uit 96 geregistreerde veulens, 

waarvan 89% uit merries die minimaal 

Ster waren. Hette 481 heeft in 2019 het 

nakomelingenonderzoek afgerond op 

basis van twee jaargangen drie jaar en 

oudere nakomelingen.

Exterieur:
De nakomelingen van Hette 481 vormen 

een uniforme groep, royaal ontwikkelde, 

harmonisch gebouwde paarden. Door 

hun ruim voldoende lange, iets horizon-

taal geplaatste hals hebben ze voldoende 

tot ruim voldoende rastype. De paarden 

zijn goed in verhouding gebouwd. Ze 

beschikken over een correcte bovenlijn 

en goede kruizen. Het achterbeen is 

goed onder het lichaam wordt geplaatst. 

Hierdoor tonen de paarden ruim voldoen-

de gedragenheid. De galop is goed 

gesprongen. De paarden beschikken 

hierbij over veel balans en souplesse en 

galopperen ruim voldoende bergop-

waarts. Onder het zadel hebben de 

paarden een goede houding, balans, 

souplesse en schakelend vermogen. Ze 

laten zich onder het zadel goed bewerken 

en hebben hierdoor een goede aanleg als 

rijpaard. Aangespannen laten de nakome-

lingen een gedragen draf zien. Ze 

bewegen in een ruim voldoende opwaart-

se houding. Het voorbeen wordt ruim 

naar voren weggezet met ruim voldoende 

knie-actie. Ze hebben hierdoor een goede 

aanleg als tuigpaard.

Conclusie:
Hette 481 heeft een ruim voldoende 

fokwaarde voor exterieur en een goede 

fokwaarde voor sportaanleg. Op basis 

van zijn totale verervingsbeeld blijft 

Hette 481 gehandhaafd voor de fokkerij.

correct qua stand. Het beenwerk heeft 

ruim voldoende kwaliteit. De voorbeen-

stand is iets ‘Frans’. Aan de hand hebben 

de paarden in stap en draf ruim voldoen-

de ruimte, waarbij het achterbeen met 

ruim voldoende activiteit onder het 

lichaam wordt geplaatst.

Trainingsrapport/karakter:
De nakomelingen van Hette 481 zijn op 

stal plezierige paarden. In het werk zijn 

ze betrouwbaar en laten ze zich ruim 

voldoende bewerken.

Verrichting:
Van Hette 481 hebben 18 nakomelingen 

deelgenomen aan de ABFP-testen. Vier 

zonen uit z’n eerste twee jaargangen 

hebben deel uitgemaakt van het Centraal 

Onderzoek. In 2018 zijn twee zonen 

goedgekeurd.

De stap is tactzuiver, maar zou vaak iets 

ruimer mogen zijn. De paarden beschik-

ken in stap over een actief gebruik van 

het achterbeen. De draf wordt geken-

merkt door een actief achterbeen dat 
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Keuringsresultaten:
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Merries Ruinen Hengsten Merries

10 19 18 4 2 45,3% 2 0 1 2 11 17 87 55 63% 26,4% 91%

Aantal nakomelingen in ABFP-test:

Leeftijd Geslacht Predicaat Totaal

3jr 4jr 5jr hengst merrie Kroon Ster niet Ster

16 2 0 12 6 0 8 10 18

Resultaten verrichtingsonderzoek:

Onder het zadel

stap draf galop balans souplesse schakelen impuls totaal

6,44 6,97 7,07 6,97 6,94 6,75 7,06 75,69

Aangespannen

stap draf balans souplesse schakelen impuls totaal tuigaanleg

6,25 7,00 7,03 6,86 6,69 6,89 74,75 6,53

Bene 476 Fonger 478
aftek. toegest.: aftek. toegest.: 4,0%

vw% niet toegest.: 1,1% vw% niet toegest.: 0,0%
v.: Doaitsen 420 mv.: mmv.: v.: Olgert 445 mv.: mmv.:
m.: Wilma vd Z. Leffert 306 Oege 267 m.: Liese Doeke 287 Reitse 272

104 onedel edel hoofduitdrukking 101 onedel edel
103 zwaar licht hoofd/halsverb. 95 zwaar licht
100 kort lang halslengte 96 kort lang
102 horizontaal vertikaal halsstand 108 horizontaal vertikaal
104 steil schuin schouderligging 100 steil schuin
102 week strak rugvorm 98 week strak
94 week strak lendenvorm 103 week strak
98 horizontaal hellend kruisvorm 98 horizontaal hellend
98 kort lang kruislengte 100 kort lang

101 neerwaarts opwaarts romp 95 neerwaarts opwaarts
101 kort lang onderarmlengte 98 kort lang
101 recht onderstandig voorbeenstand 100 recht onderstandig
105 sabelbenig steil stand achterb. 104 sabelbenig steil
102 kort lang kootlengte 102 kort lang
103 klein groot hoefvorm 98 klein groot
101 voos droog beenkwaliteit 103 voos droog
98 vaalzwart gitzwart kleur 102 vaalzwart gitzwart

103 weinig veel behang 93 weinig veel
95 toontredend frans correcth. voorb. 100 toontredend frans

105 kort ruim staplengte 109 kort ruim
105 zwak krachtig stapuitdrukking 110 zwak krachtig
108 kort ruim draflengte 108 kort ruim
107 zwak krachtig bewegingsuitdr. 110 zwak krachtig
107 weinig veel balans 108 weinig veel
109 weinig veel souplesse 108 weinig veel
102 klein groot stokmaat 101 klein groot

btbh.% rastype bouw beenwerk totaal btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
76 105 105 102 105 74 102 101 105 103

beweging/sportaanleg beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard

71 105 108 101 106 103 70 110 104 101 106 101

Gerben 479 Hette 481
aftek. toegest.: 2,2% aftek. toegest.: 0,0%

vw% niet toegest.: 0,4% vw% niet toegest.: 0,3%
v.: Doaitsen 420 mv.: mmv.: v.: Norbert 444 mv.: mmv.:
m.: Seija vd O. Sape 381 Rypke 321 m.: Tsjikke Z. Rindert 406 Fetse 349

98 onedel edel hoofduitdrukking 101 onedel edel
102 zwaar licht hoofd/halsverb. 99 zwaar licht
107 kort lang halslengte 106 kort lang
108 horizontaal vertikaal halsstand 101 horizontaal vertikaal
102 steil schuin schouderligging 104 steil schuin
103 week strak rugvorm 100 week strak
98 week strak lendenvorm 103 week strak
90 horizontaal hellend kruisvorm 98 horizontaal hellend

106 kort lang kruislengte 105 kort lang
102 neerwaarts opwaarts romp 102 neerwaarts opwaarts
106 kort lang onderarmlengte 107 kort lang
106 recht onderstandig voorbeenstand 96 recht onderstandig
109 sabelbenig steil stand achterb. 100 sabelbenig steil
109 kort lang kootlengte 103 kort lang
106 klein groot hoefvorm 100 klein groot
100 voos droog beenkwaliteit 104 voos droog
105 vaalzwart gitzwart kleur 100 vaalzwart gitzwart
97 weinig veel behang 100 weinig veel

101 toontredend frans correcth. voorb. 108 toontredend frans
101 kort ruim staplengte 103 kort ruim
104 zwak krachtig stapuitdrukking 106 zwak krachtig
103 kort ruim draflengte 105 kort ruim
104 zwak krachtig bewegingsuitdr. 108 zwak krachtig
102 weinig veel balans 105 weinig veel
105 weinig veel souplesse 108 weinig veel
109 klein groot stokmaat 109 klein groot

btbh.% rastype bouw beenwerk totaal btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
82 100 104 103 103 82 102 103 101 103

beweging/sportaanleg beweging/sportaanleg
btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard btbh.% stap draf galop. totaal tuigpaard

76 105 104 104 105 104 70 110 104 101 106 101

17,4 17,2

waarderende exterieurkenmerken waarderende exterieurkenmerken

waarderende exterieurkenmerken waarderende exterieurkenmerken

17,2 18,8

lineair exterieur/beweging a/d hand lineair exterieur/beweging a/d hand

200802957 200903499

201002347201000762

8,5%

lineair exterieur/beweging a/d hand lineair exterieur/beweging a/d hand

88 92 96 100 104 108 112 

88 92 96 100 104 108 112 

88 92 96 100 104 108 112 88 92 96 100 104 108 112 


