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Omer 493
Geboren: 31 mei 2012
Fokker: Fam. Visser, Wyns 
Eigenaar: A.P. Both, Voorthuizen
Afstamming: Gjalt 426 x Ster Pref.*6 Karst 362 x Ster Pref*7 Naen 264 x 
Ster Freark 218 (stam 47) 
Verwantschap: 16.3% 
Bijzonderheden: -

Rapportage nakomelingenonderzoek
December 2020

Algemeen:
Omer 493 werd in het najaar van 2015 

goedgekeurd als driejarige hengst, op basis 

van z’n kwalitatief sterke, zeer laag 

verwante afstamming, z’n ruim voldoende 

exterieur en z’n voldoende verrichting in 

het Centraal Onderzoek. Uit z’n eerste 

dekseizoen werden 124 veulens geregis-

treerd, waarvan 79% uit (minimaal) 

Stermerries werden geboren. Omer 493 

heeft in 2020 het nakomelingenonderzoek 

afgerond op basis van één jaargang 

driejarige nakomelingen.

Exterieur:
De nakomelingen van Omer 493 vormen 

een ruim voldoende uniforme groep 

paarden, die een positief beeld tonen voor 

zowel exterieur als beweging. Dit komt 

tevens tot uitdrukking in het hoge 

percentage van de gekeurde driejarige 

merries dat Ster is verklaard. De hoofden 

hebben ruim voldoende uitdrukking, maar 

doen soms iets zwaar aan. In een aantal 

gevallen is ook de hoofd-halsverbinding 

iets zwaar. De halzen hebben ruim 

voldoende lengte en zijn voldoende 

verticaal geplaatst. De paarden hebben 

ruim voldoende behang. Het voorbeen 

heeft ruim voldoende lengte, terwijl de 

romprichting licht boven het gemiddelde 

ligt. De schouderligging is in een aantal 

cijfers laten noteren. De stap geeft een 

consistent beeld van ruimte en tactzuiver-

heid. Waarbij de paarden een actief 

gebruik van het achterbeen hebben. De 

draf is ruim voldoende ruim, waarbij het 

achterbeen sneller mag aantreden. In draf 

mogen de paarden iets meer vermogen 

tot schakelen schakelen tonen en meer 

opwaarts bewegen. De galop wordt 

daarentegen goed gesprongen, waarbij de 

paarden ruim voldoende bergop bewe-

gen. Als tuigpaard beschikken de nakome-

lingen over ruim voldoende front, maar 

mogen ze meer houding tonen. Hiervoor 

zouden ze meer gedragenheid vanuit het 

achterbeen moeten laten zien. 

De nakomelingen van Omer 493 beschik-

ken met name over een prima stap en een 

goede galop. Ze hebben ruim voldoende 

aanleg als rij- en menpaard en beschikken 

over weinig aanleg als tuigpaard. 

 

Conclusie:
Omer 493 heeft een goede vererving voor 

zowel exterieur als sportaanleg. Het karakter 

van de nakomelingen is een aandachtspunt. 

Het lage verwantschap van Omer 493 maakt 

hem een waardevolle hengst voor de fokkerij. 

Hij blijft op basis van het nakomelingenonder-

zoek derhalve gehandhaafd voor de fokkerij.

gevallen iets steil. De paarden hebben een 

correcte bovenlijn en vallen op door hun 

lange, iets hellende kruizen. Het voorbeen 

is correct gesteld en de stand van het 

achterbeen is eveneens correct. De paarden 

beschikken over beenwerk met ruim 

voldoende kwaliteit. Voor een beschrijving 

van het exterieur wordt verwezen naar de 

exterieurfokwaarden.

Karakter/trainingsrapport:
De nakomelingen van Omer 493 zijn op 

stal plezierige paarden die in de omgang 

iets brutaal zijn. Ze zijn in het gebruik 

niet bijzonder sensibel of snel gespannen. 

Een aantal van z’n nakomelingen werkte, 

met name aan het begin van de ABFP-

test, niet altijd optimaal mee. Het vraagt 

dan een consequente aanpak om ze hier 

doorheen te rijden. De groep nakomelin-

gen heeft desondanks een gunstig 

verrichtingsbeeld getoond en heeft zich 

hierin positief ontwikkeld. 

Beweging/verrichting:
Van Omer 493 zijn 20 nakomelingen 

getest in de ABFP, terwijl 2 zonen hebben 

deelgenomen aan het Centraal Onder-

zoek. Het niet altijd meewerkende 

karakter van de Omer 493-nakomelingen 

beïnvloedt het verrichtingsbeeld. Deson-

danks heeft de hengst gemiddeld prima 
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Keuringsresultaten:
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Merries Ruinen Hengsten Merries

2 5 12 5 3 74,1% 2 2 2 15 17 0 63 29 46% 31,7% 86%

Aantal nakomelingen in ABFP-test:

Leeftijd Geslacht Predicaat Totaal  Resultaat  

3jr 4jr 5jr hengst merrie Kroon Ster niet Ster A AA AAA

20 0 0 9 11 3 13 4 20 3 10 2

Resultaten verrichtingsonderzoek:

Onder het zadel

stap draf galop houding&balans souplesse schakelen impuls totaal

6,7 7,0 7,0 6,8 6,9 6,8 7,1 75,5

Aangespannen

stap draf houding&balans souplesse schakelen impuls totaal tuigaanleg

6,6 6,9 6,8 6,8 6,7 7,0 74,7 5,9

Jouwe 485 Markus 491
aftek. toegest.: 2.6% aftek. toegest.: 1.3%

vw% niet toegest.: 0.8% vw% niet toegest.: 0.2%
v.: Pier 448 mv.: mmv.: v.: Maurits 437 mv.: mmv.:
m.: Ryanne V. Folkert 353 Leffert 306 m.: Jildau fan TeaOnne 376 Krist 358

106 onedel edel hoofduitdrukking 110 onedel edel
104 zwaar licht hoofd/halsverb. 101 zwaar licht
107 kort lang halslengte 105 kort lang
106 horizontaal vertikaal halsstand 101 horizontaal vertikaal
106 steil schuin schouderligging 102 steil schuin
111 week strak rugvorm 107 week strak
111 week strak lendenvorm 106 week strak

94 horizontaal hellend kruisvorm 95 horizontaal hellend
110 kort lang kruislengte 99 kort lang
108 neerwaarts opwaarts romp 111 neerwaarts opwaarts
106 kort lang onderarmlengte 105 kort lang

98 recht onderstandig voorbeenstand 97 recht onderstandig
95 sabelbenig steil stand achterb. 102 sabelbenig steil

112 kort lang kootlengte 109 kort lang
108 klein groot hoefvorm 97 klein groot
108 voos droog beenkwaliteit 102 voos droog
107 vaalzwart gitzwart kleur 104 vaalzwart gitzwart
108 weinig veel behang 103 weinig veel
104 toontredend frans correcth. voorb. 97 toontredend frans
105 kort ruim staplengte 103 kort ruim
107 zwak krachtig stapuitdrukking 105 zwak krachtig
106 kort ruim draflengte 105 kort ruim
105 zwak krachtig bewegingsuitdr. 106 zwak krachtig
105 weinig veel balans 109 weinig veel
104 weinig veel souplesse 107 weinig veel
110 klein groot stokmaat 107 klein groot

btbh.% rastype bouw beenwerk totaal btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
82 111 113 103 111 83 107 110 109 111

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

75 105 101 96 101 101 75 103 105 99 103 102

Nane 492 Omer 493
aftek. toegest.: 2.6% aftek. toegest.: 0.7%

vw% niet toegest.: 0.6% vw% niet toegest.: 0.2%
v.: Wimer 461 mv.: mmv.: v.: Gjalt 426 mv.: mmv.:
m.: Joselien T.J. Brandus 345 Tamme 276 m.: Zandra fân BaKarst 362 Naen 264

96 onedel edel hoofduitdrukking 100 onedel edel
103 zwaar licht hoofd/halsverb. 100 zwaar licht
103 kort lang halslengte 103 kort lang
106 horizontaal vertikaal halsstand 100 horizontaal vertikaal
103 steil schuin schouderligging 97 steil schuin
103 week strak rugvorm 103 week strak

99 week strak lendenvorm 106 week strak
100 horizontaal hellend kruisvorm 99 horizontaal hellend
100 kort lang kruislengte 109 kort lang
109 neerwaarts opwaarts romp 102 neerwaarts opwaarts
106 kort lang onderarmlengte 103 kort lang
100 recht onderstandig voorbeenstand 98 recht onderstandig
102 sabelbenig steil stand achterb. 99 sabelbenig steil
104 kort lang kootlengte 104 kort lang

94 klein groot hoefvorm 98 klein groot
105 voos droog beenkwaliteit 104 voos droog
105 vaalzwart gitzwart kleur 107 vaalzwart gitzwart

98 weinig veel behang 101 weinig veel
104 toontredend frans correcth. voorb. 99 toontredend frans
102 kort ruim staplengte 108 kort ruim
104 zwak krachtig stapuitdrukking 109 zwak krachtig
107 kort ruim draflengte 106 kort ruim
107 zwak krachtig bewegingsuitdr. 104 zwak krachtig
109 weinig veel balans 105 weinig veel
107 weinig veel souplesse 107 weinig veel
104 klein groot stokmaat 106 klein groot

btbh.% rastype bouw beenwerk totaal btbh.% rastype bouw beenwerk totaal
79 102 107 107 107 78 104 105 104 105

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

73 102 106 102 104 104 73 109 104 101 106 94

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

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

waarderende exterieurkenmerken waarderende exterieurkenmerken

18.4
201201609

18.618.3

waarderende exterieurkenmerken waarderende exterieurkenmerken

16.3
201202705

201102076 201200903

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

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


