
   

 

Hildwin 528 
 
Stamboeknaam: Gijs K.  
Levensnummer: 201800509 
Fokker:   J.A.M. Kruis  
Geboren op:   25 maart 2018 
Stokmaat:   1.65 meter 
Afstamming:   Omer 493 x Ster Fridse 423 x Ster Tsjerk 328 x Ster Pref*7 Oege 267 x  

Model Pref*9 Reitse 272 x Ster Jochem 259 
Stam:    15 
Verwantschap:   17,0 % (gemiddelde 17,8%) 
 

 
Foto: Persburo Mellissen 

  



   

 

 
Exterieur 
Rastype:  
Hildwin 528 is een hengst met veel rasuitstraling en veel front. De hengst heeft een verticale hals die 
iets diep uit de borst komt. Hij heeft een edel hoofd en veel behang. 
 
Bouw:  
Hildwin 528 is sterk gebouwd met een iets neerwaartse romprichting. Zijn schouderligging is iets 
steil, wel met voldoende lengte. Hij heeft een sterke bovenlijn en een lang kruis wat iets hellend is 
qua ligging. 
 
Beenwerk:  
Het beenwerk van de hengst is van goede kwaliteit: hard en droog. Hildwin 528 zou iets meer lengte 
in het voorbeen mogen hebben. Daarnaast is hij licht Frans gesteld in het voorbeen. Zijn achterbeen 
is correct gesteld. De hengst zou iets royalere hoeven mogen hebben. 

 

Geschatte fokwaarde exterieur: 
Betrouwbaarheid Rastype Bouw Beenwerk Stap Draf Galop 

37-42% 106 105 104 105 104 100 

 

DNA-testen en veterinair:  
De hengst heeft voldaan aan de reglementaire eisen ten aanzien van röntgenologisch onderzoek, 
spermakwaliteit en cornage. 
 
Dwerggroei:   geen drager 

Waterhoofd:   geen drager 

Vosfactor:   geen drager  

Veterinair:   geen bemerkingen 

Cornage:    klasse 1 in orde  

  



   

 

 

Karakter:  
 
Kenmerk beschrijving a b c d e beschrijving 

    
Stalgedrag lastig   X   plezierig 

    

 
druk   X   rustig 

    

 
bang   X   nieuwsgierig 

    

 
onderdanig    X  dominant 

    

 
afwachtend    X  brutaal 

    

 
gespannen 

  X   
ontspannen 

(bij opzadelen, inspannen, 

temperaturen, etc.) 

Berekenbaarheid onbetrouwb.   X   betrouwbaar 
    

Sensibiliteit weinig   X   veel 
    

Gespannen snel    X  niet snel 
    

Bewerkbaarheid moeilijk    X  gemakkelijk 
    

Reactie op hulpen weinig     X veel 
    

Inzet weinig     X veel 
    

Werkhouding zuur     X blij 
    

Doorzettingsvermogen weinig    X  veel (mentaal) 
  

Uithoudingsvermogen weinig    X  veel (fysiek) 
   

 
bevriezen   X   vluchterig 

    
Concentratie snel afgeleid  X    niet snel afgeleid 

   
Lerend vermogen weinig    X  veel 

    
 

 
Opmerkingen stalmanager, ruiters en menners:  
Hildwin 528 is een paard met een licht dominant karakter. De hengst wil graag werken, is braaf, 
toont veel inzet en laat zich goed bewerken. Hildwin 528 is gemakkelijk in de omgang. 

  



   

 

 

Centraal Onderzoek:  
Hildwin 528 heeft als vierjarige het Centraal Onderzoek doorlopen. 

 

Trainingsrapport: 
Stap:  
De hengst is taktmatig in zijn stap, die voldoende ruim is en met veel lichaamsgebruik.  
 
Draf:  
De draf van Hildwin 528 is gedragen, met veel ruimte en afdruk. Hij heeft een goed zweefmoment, is 
goed te verzamelen en bezit een actief achterbeen.  
 
Galop:  
In zijn galop heeft hij veel sprong en afdruk. Hij zou daarbij iets meer bergop mogen blijven. Soms is 
de hengst iets gehaast, maar dat is sterk verbeterd gedurende het onderzoek.  

 
Geschiktheid als rijpaard:  
Hildwin 528 beschikt over veel natuurlijke balans en veel werklust. Hij kan goed schakelen met een 
actief achterbeengebruik. De hengst is een allround gebruikspaard. 

 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Hildwin 528 heeft veel aanleg als rij- en menpaard met zeker ook talent als tuigpaard. Hij loopt met 
veel front en een goede buiging in het achterbeen. Daarbij toont hij veel zweefmoment. 

 

  



   

 

 

Behaalde punten rijproef:    

Stap Draf Galop Balans & 
houding 

Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

7.5 8.0 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 82.0 

 

Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans & houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 84.0 

 

Behaalde punten tuigproef:    

Gebruik 
voorbeen 

Gebruik 
achterbeen 

Zweef-
moment 

Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

7.5 8.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 84.5 

 

 

Conclusie Centraal Onderzoek:  
Hildwin 528 heeft zijn Centraal Onderzoek met goed gevolg afgelegd. Hij toont tijdens de trainingen 
veel inzet en looplust en is tijdens het onderzoek verbeterd, met name in de galop. 

   



   

 

 

Moederlijn: 
De moeder van Hildwin 528 is Yasmine K. Ster, een vijftienjarige vruchtbare merrie die op het 
moment van bekijken haar elfde veulen aan de voet heeft. Naast Hildwin 528 heeft ze ook Bauke K. 
Ster (Fabe 348) gebracht die aangewezen is geweest voor het Centraal Onderzoek.  
De vriendelijke en mensgerichte Yasmine K. heeft zich prima bewaard. Ze is rastypisch, met een dikke 
staart, voldoende manen en veel sokken, een voldoende edel hoofd en een lange, voldoende 
verticale hals. De merrie is wat neerwaarts gebouwd, zou in de rug wat sterker kunnen zijn en heeft 
een iets steile schouder met voldoende lengte. Ze toont voldoende duurzaamheid in haar droge 
beenwerk, waarbij ze iets toontredend is en royale hoeven heeft. Haar stap is voldoende ruim, 
krachtig en taktmatig, waarbij ze nauw in de voorbenen stapt. Haar draf is voldoende taktmatig, iets 
gehaast en ze zou wat meer lichaamsgebruik kunnen laten zien. De grootmoeder van Yasmine is 
Wilinda K. Ster Pref (Oege 267), de moeder van KFPS stamboekhengst Wytse 462. 
 
Eindconclusie:  
Hildwin 528 is een hele rastypische en sterk gebouwde hengst. De hengst is allround met drie 
correcte basisgangen en aanleg voor alle drie disciplines. De hengst toont veel balans en buiging in 
het achterbeen. 
 

Gebruiksadvies:  
Hildwin 528 kan gebruikt worden op merries met voldoende voorbeenlengte, waarbij hij balans en 
buiging in het achterbeen kan toevoegen. De hengst kan ook de rasuitstraling verbeteren, en een 
bijdrage leveren aan een meewerkend karakter en een goede instelling. 

 

Exloo, 12 november 2022 

 

Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek   Hengstenkeuringscommissie 

 

 

Vicevoorzitter bestuur Detlef Elling    Voorzitter inspecteur Piet Bergsma 

 

 

 

 


