Bikkel 470

Geboren:
Stam:
Afstamming:
V.W.%:
Stokmaat:
DNA-profiel:
Dekgeld:

2008
19
Beart 411 Pref. x Tsjerk 328 Pref. x
Thomas 327
18,7
1.65
Geen drager
750,-

Omschrijving:
Bikkel 470 is zoals een fries hoort te zijn: prachtig hoofd met een vriendelijk oog, stoere hals, rijkelijk
behang en git- en gitzwart! Exterieurmatig klopt hij gewoon: mooi harmonieus model, prachtige
schouderpartij, korte sterke rug en een mooi kruis. Hij draagt de duurzaamheid in zich. Glashard op de
benen en altijd goed in conditie met een glanzend haarkleed.
In het voorjaarsonderzoek van 2012 viel Bikkel 470 op door zijn plezierige karakter en stabiele
verrichting. Hij haalde als enige de eindstreep. De trainers gaven aan dat de hengst erg vriendelijk in de
omgang is en zich goed laat bewerken. Het is een allround paard dat technisch goed beweegt. De jury
verwoordde het als volgt: “Dit soort karakters is zeer welkom. De hengst heeft heel consistent gepresteerd
en heeft nergens minpunten. Bovendien beschikt Bikkel 470 over een uiterst taktzuivere stap. Een hengst
waar we met plezier naar hebben gekeken.”
De moederlijn van Bikkel 470 kenmerkt zich door duurzaamheid, met vruchtbare en vitale merries. De
appel valt niet ver van de boom; in Bikkel 470 zien we dezelfde jeugdigheid, het speelse karakter en
spijkerharde beenwerk. Bovendien is de hengst vrij van dwerg- en waterhoofdgen.

Moederlijn:
Stam 19 kent een rijke historie binnen het KFPS en ook de tak waaruit Bikkel 470 voortkomt kenmerkt
zich door kwaliteitsvolle paarden en veel Preferent bloed. Zijn moeder Lysbeth fan ‘e Lange Ekers (Ster
Pref.*4 Prest.) gaf tot nu toe 6 nakomelingen en van de 5 gekeurden werden er vier minimaal ster
verklaard. Naast goedgekeurde zoon Bikkel 470 (Sport) zijn dat een stermerrie van Eibert en een
stermerrie van Pier die tevens het Sportpredikaat heeft behaald én een hoge ABFP-test liep van 76,5
rijproef en 80 aangespannen. Kroonmerrie Mirthe fan ‘e Lange Ekers (IBOP 77) was als enter én twenter
Reserve Jeugdkampioen in Hilvarenbeek.
Grootmoeder Maartje (Ster Pref.*6) was een zeer vruchtbare merrie die maar liefst 16 veulens kreeg,
zonder ook maar één keer gust te blijven! Onder haar nafok bevinden zich 4 zonen (waaronder een
C.O.-hengst) die het Sterpredikaat kregen en naast dochter Lysbeth werd ook dochter Tapke Ster én
Preferent*5!

Overgrootmoeder Nena (Ster Pref.) was ook vruchtbaar en vitaal met 15 kinderen. Naast Maartje werd er
nog een dochter Ster, een Ster Pref en een dochter werd Kroon Sport.
In de bloedopbouw van Bikkel 470 zijn sterke verervers gebruikt. Vader Beart 411 is de jongste
Preferente hengst ooit en momenteel de nr. 1 binnen het stamboek. Grootvader Tsjerk 328 Pref. drukte
zijn stempel met ras, luxe en hardheid en heeft via zijn (klein)zonen en dochters heel veel invloed op onze
fokkerij. Overgrootvader Thomas 327 was een verdienstelijk sportpaard en bracht veel rasuitstraling en
fijne karakters.

Prestaties:
Op de Hengstenkeuring in Leeuwarden werd Bikkel 470 door de jury omschreven als een 'imposante
verschijning' en waren er, zoals ieder jaar opnieuw, lovende woorden over zijn jeugdige uitstraling, sterke
bovenlijn en harde beenwerk. Bikkel 470 is door Martha v.d. Meulen in de Z2-dressuur uitgebracht.

Nakomelingen:
December 2017 definitief goedgekeurd op nakomelingen!!
Elk voorjaar kijken we weer uit naar de veulens die van Bikkel 470 geboren gaan worden, omdat we
inmiddels hebben ervaren dat er eigenlijk nooit een verkeerde tussen zit. Het zijn luxe veulens met mooie
halzen, keiharde benen en ze zijn git- en gitzwart. Bovendien kunnen ze uitstekend bewegen! Opvallend
is hoe sterk Bikkel 470 zijn eigen karakter vererft. Steeds weer horen we van tevreden fokkers dat hun
Bikkel 470-nakomelingen zo ontzettend mens-gericht zijn, betrouwbaar, ondeugend en leergierig. Ook in
2019 hebben de nakomelingen van Bikkel 470 weer uitstekend gepresteerd:
• Het mega-luxe merrieveulen Jasmin vom Schladitzer See (Bikkel x Tsjalke) werd met overmacht
Veulenkampioen in het Duitse Maagdenburg en kreeg maarliefst een 9(!) voor haar excellente draf!!
• Entermerrie Goeleke SP (Bikkel x Wytse) Jeugdkampioen in Custer (USA)
• Exterieurfokwaarde inmiddels gestegen naar 108!!
• Vrij van dwerg- en waterhoofdgen.
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