VEULENRAPPORTAGE 2017
Hierbij de veulenrapportages van de hengsten die zijn goedgekeurd in 2015. Zij hebben in het
afgelopen keuringsseizoen hun eerste lichting nakomelingen laten zien. Ruim de helft van het
aantal geboren veulens van deze jonge hengsten is gekeurd. Op basis hiervan is deze
rapportage opgesteld. Van Walt 487 (Gjalt 426 x Ulke 338) zijn er te weinig veulens geboren
(4) en gekeurd (2) om een betrouwbaar beeld te schetsen. Bij de interpretatie van de getallen
moet rekening worden gehouden met het feit dat de ene hengst in termen van kwaliteit van
gedekte merries meer kansen krijgt dan de andere en dat het percentage gekeurde
nakomelingen enige variatie laat zien.

Erryt 488 (Meinse 439 x Sytse 385) 12

veulens gekeurd

De nakomelingen van Erryt 488 zijn goed ontwikkelde veulens die opvallend goed kunnen stappen.
Ze mogen wat edeler in het hoofd zijn . De halsstand is overwegend gemiddeld tot verticaal, de
hoofd-halsverbinding is vaak zwaar. Samen met een korte halslengte maakt dit dat de veulens meer
ras kunnen uitstralen. Qua bouw is de romprichting vaak neerwaarts en is de rugvorm vaak week. De
lendenen daarentegen zijn voldoende sterk. De schouder heeft veelal een gewenste ligging. Voor wat
betreft de kruisligging en –lengte is het beeld wisselend. Een toontredende stand van de voorbenen
komt vaak voor. Verder zijn de achterbenen regelmatig koehakkig gesteld. De stap beschikt over veel
tact, ruimte en kracht. Ook de draf is ruim maar wisselend wat kracht en balans betreft en over het
algemeen wordt het achterbeen onvoldoende onder de massa geplaatst. Van Erryt 488 zijn relatief
weinig veulens (12) gekeurd, hiermee moet rekening worden gehouden bij de interpretatie van het
rapport. Verder moet worden aangetekend dat vooral de hengst Erryt 488 gemiddeld genomen een
lagere kwaliteit merries aangeboden heeft gekregen (respectievelijk 67 % van de moeders van de
gekeurde veulens was minimaal Ster ten opzichte van 86-88% bij de andere hengsten).

Eise 489 (Maurits 437 x Olof 315) 69 veulens gekeurd
De veulens van Eise 489 vormen een uniforme groep, goed ontwikkelde, voldoende langgelijnde
veulens en vallen op door hun goede draf en mooie front: edele hoofden, lange halzen en een
verticale halsstand hetgeen ze veel rasuitstraling geeft. De hoofd-halsverbinding zou hierbij vaak wel
lichter mogen. De romprichting is gemiddeld. De schouderligging is vaak voldoende schuin. De
veulens kunnen sterker in de bovenlijn en met name de aansluiting rug - lendenen zijn, zowel de rug
als de lendenen zijn regelmatig iets week. De kruizen mogen minder afhellend zijn maar hebben over
het algemeen voldoende lengte. Toontredendheid komt regelmatig voor en het achterbeen is soms
gehoekt. Ook koehakkigheid wordt regelmatig gezien. De stap mag meer paslengte en
lichaamsgebruik hebben en is veelal voldoende krachtig. De draf is ruim, krachtig en opwaarts met
veel tact, balans en souplesse.

Meinte 490 (Beart 411 x Anton 343) 48 veulens gekeurd
Meinte 490 heeft een qua exterieur uniforme groep, goed ontwikkelde veulens laten zien die soms
meer luxe mogen uitstralen. De veulens hebben ruim voldoende rasuitstraling door hun vaak edele
hoofden, verticale halsstand en veelal een goede halslengte waarbij de hoofd-halsverbinding soms
lichter mag zijn door een beperkte neklengte. De veulens zijn regelmatig neerwaarts gebouwd. De

schouderligging is schuin. De rugvorm is vaak week terwijl de lendenen een wisselend beeld geven.
Het kruis is vaak meer hellend dan gewenst en mist lengte. De meeste veulens hebben een correcte
voorbeenstand maar toontredendheid komt voor. Het achterbeen is regelmatig gehoekt. De
beweging laat een wisselend beeld zien. De stap en draf zijn overwegend voldoende ruim en
krachtig. De veulens tonen in draf een goede tact en beentechniek maar zouden daarbij meer
oprichting en souplesse mogen tonen.

Markus 491 (Maurits 437 x Onne 376) 85 veulens gekeurd
De nakomelingen van Markus 491 vormen een uniforme groep, goed ontwikkelde, rastypische, sterk
gebouwde en goed bewegende veulens. De veulens beschikken over een mooi front: de hoofden zijn
edel, de voldoende lange halzen zijn veelal verticaal gesteld. De hoofd-halsverbinding mag soms
lichter. De romprichting is veelal horizontaal en de veulens zijn voldoende langgelijnd. De schouder is
lang en schuin geplaatst. De bovenlijn is meestal voldoende sterk. Het kruis heeft vaak een gewenste
ligging. Het voorbeen is meestal correct gesteld maar zowel een Franse als een toontredende stand
komen voor. Het achterbeen is soms gehoekt en koehakkigheid komt regelmatig voor. De veulens
stappen ruim en ruim voldoende krachtig. De draf is ruim, krachtig met veel balans en souplesse en
de veulens tonen hierbij een mooie zelfhouding.

Nane 492 (Wimer 461 x Brandus 345) 95 veulens gekeurd
De uniforme groep veulens van Nane 492 zijn goed ontwikkelde, moderne, langgelijnde veulens die
makkelijk bewegen. De veulens kunnen vaak sprekender zijn in het hoofd, een lang en soms wat bol
neusbeen komen regelmatig voor. De lange halzen zijn verticaal gesteld en de hoofd-halsverbinding
is voldoende licht. De veulens hebben een horizontale romprichting en beschikken over het
algemeen over een goede bovenlijn met sterke verbindingen. De schouderligging is schuin. De
kruisligging en –lengte zijn veelal voldoende. Een Franse voorbeenstand komt met enige regelmaat
voor. De achterbenen zijn vaak gehoekt en koehakkig qua stand. De stap is ruim, ruim voldoende
krachtig en actief. De draf is ruim met afdruk en veel balans en souplesse. In draf beschikken de
veulens over een goed schakelend vermogen. Het achterbeen mag soms nog meer onder de massa
worden geplaatst.

Omer 493 (Gjalt 426 x Karst 362) 58 veulens gekeurd
De goed ontwikkelde nakomelingen van Omer 493 geven een uniform beeld. De veulens beschikken
over ruim voldoende rasuitstraling. De hoofden zijn sprekend, de halsstand is verticaal. De halzen
hebben veelal voldoende lengte. De hoofd-halsverbinding zou lichter mogen. De veulens hebben
regelmatig een neerwaartse romprichting en mogen sterker zijn in de bovenlijn. Een weke rug komt
vaak voor en ook de lendenen kunnen vaak sterker. De kruisligging en –lengte zijn correct. De
voorbenen zijn meestal correct gesteld maar toontredendheid komt regelmatig voor. Het achterbeen
is vaak gehoekt en koehakkig gesteld. De stap is actief, heeft lengte en is ruim voldoende krachtig.
De draf is erg ruim maar mag vaak krachtiger zijn waarbij het achterbeen meer onder de massa mag
worden geplaatst. De veulens tonen over het algemeen voldoende souplesse en balans. Omer 493
heeft gemiddeld genomen een iets lagere kwaliteit merries aangeboden gekregen (79% van de
moeders van de gekeurde veulens was minimaal Ster ten opzichte van 86-88% bij de andere

hengsten). Van Omer 493 is daarnaast ten opzichte van de andere hengsten een relatief laag
percentage veulens gekeurd.
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