Fonger 478
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Olgert 445 x Doeke 287 x Reitse 272
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17.2
1.65
Geen drager
€ 850,-

Reserve Kampioen oudere hengsten HK 2020

Omschrijving:
Fonger 478 is een mooi gemodelleerde hengst. Zijn hals met fraaie kap is goed geplaatst op krachtige
schouders en dat geeft hem die stoere uitstraling, waarin hij veel op zijn moeder lijkt. Hij is compact en
daardoor sterk in de rug en heeft daarnaast een goede lenden - kruisaansluiting. Dat is een hele

belangrijke eigenschap, want een goede bovenlijn is essentieel om met power te bewegen en later te
kunnen presteren.
Dat bleek ook in het verrichtingsonderzoek waar de hengst met zijn soepele bewegingen en handige
lichaam maar liefst 82,5 punten kreeg voor de rijproef. Citaat verrichtingsjury: “Fonger ervaart de arbeid
als licht, hij valt op door zijn bruikbare gangen en instelling”. Zijn sterkste punt is de stap die werd
beoordeeld als “zeer ruim, tactzuiver en actief”.
Tenslotte vermeldt het juryrapport: “veel kwaliteit in het beenwerk en goed gevormde hoeven”.

Moederlijn:
Fonger is het product van lijnenteelt. De Oege 267 Pref.-dochter Elbricht Model Pref (*8) Prest. is
namelijk de grootmoeder van zowel zijn vader Olgert 445, als zijn moeder Liese. Elbricht staat aan de
basis van de op prestatie gefokte merriestam van fokker Jan van ’t Ende uit Wezep. Deze topmerrie was
zelf Model en werd Preferent door een Sterzoon, 2 Sterdochters, een Modeldochter en 4 Ster Preferente
dochters. De fokkracht van Elbricht werd bezegeld met het Prestatie-predikaat, waaraan dochter
Wobbrich een belangrijke bijdrage leverde. Wobbrich was een op en top tuigpaard en werd meerdere
malen Kampioen Fokmerries voor de sjees.
Een jongere dochter van Elbricht is Sjoukje E. Zij gaf met de tuighengst Ulke 338 de hengst Olgert 445,
die destijds bij zijn eindexamen voor de tuigproef de hoogste punten ooit kreeg. Elbricht’s oudste dochter
is de modelmerrie Renske (IBOP 81) en zij bracht op haar beurt Fonger’s moeder Liese. Liese kreeg 3x
een 1e premie en werd op 15-jarige leeftijd nog voorlopig Kroon verklaard! Ze is een sterk gebouwde
merrie met een heel stoer voorkomen en een uitstekende kwaliteit beenwerk. Prestatieaanleg ligt in deze
moederlijn verankerd, dankzij jarenlange selectie op karakter en beweging.
In de opbouw van Fonger’s afstamming, zijn interessante hengsten gebruikt die het verwantschap positief
hebben beïnvloed. Vader Olgert 445 kwam van de tuigtopper Ulke 338 (uit de stam van Obe Mous) en is
zelf een opvallend sportpaard. Hij was Kampioen in tuig en bereikte onder het zadel zelfs de Grand-Prix
met zijn vaste amazone Dunja Constant! Tijdens de finale van de KFPS-indoorkampioenschappen in
februari 2017 in Sonnega, werd Olgert 445 Kampioen in de Inter I én de Kür op muziek! Olgert 445 geeft
zijn prestatieaanleg duidelijk door, want zijn oudste kinderen lopen inmiddels ook al Prix St.
Georges-niveau. Fonger's moeder Liese is een dochter van Doeke 287, een hengst uit de zeldzame Age
168-lijn en destijds verrichtingstopper. Grootmoeder Renske kwam van de tophengst Reitse 272 Pref.
Fonger is niet alleen ingeteeld op de eigen moederlijn, maar via Ulke 338, Atse 342 en Reitse 272 Pref.
ook op de legendarische stempelhengst Hearke 254 Pref.

Prestaties:
Fonger 478 laat zich op de HK elk jaar weer fantastisch zien. Hij onderscheidt zich met zijn hele actieve
en krachtige stap (iets waar het bij veel Friese paarden helaas nogal eens aan schort) en in draf is hij een
klasse apart, met name door zijn sterke achterbeen. Enkele jaren geleden wist oud-inspecteur Bauke de
Boer het al eens treffend te verwoorden: "Fonger 478 is met zijn compacte bouw waardevol voor de
fokkerij als gebruikspaard. Bij veel grote hengsten laat de kracht in de achterhand weleens wat te wensen
over. Daar moeten we voor waken. Fonger 478 is juist geen kolossale hengst, maar zeer rastypisch en
correct in beweging."
Dit jaar stak Fonger 478 in Leeuwarden in absolute topvorm. Al vroeg in de ochtend liet hij zien dat hij
een serieuze kandidaat voor het Kampioenschap ging worden. Later op de dag groeide Fonger 478
duidelijk in de wedstrijd; zeer constant in beweging, met enorm veel power in het achterbeen en rijker in
het front dan ooit! Met het klimmen der jaren vallen zijn jeugdigheid en duurzaamheid bovendien steeds

meer op. Hij werd de Reserve Kampioen bij de oudere hengsten, waarbij de jury vol lof sprak over een
"close call".
In de dressuur heeft Fonger 478 het Sportpredikaat behaald en in handen van Hendrik Eppinga loopt hij
in de limietklasse voor de concourswagen.

Nakomelingen:
*December 2019 uitstekend rapport nakomelingenonderzoek*
In 2018 en 2019 verraste Fonger 478 vriend en vijand met zijn eerste 3- en 4-jarige nakomelingen! Zowel
op de keuringen als in de diverse gebruiksrubrieken (ABFP en FTC) kwamen zijn goed bewegende
kinderen boven drijven. Fonger 478 blijkt zijn opvallend goede stap én zijn sterke achterbeengebruik
duidelijk te vererven. Zijn nakomelingen zijn bovendien fijne en nuchtere paarden om mee te werken.
Maarliefst 55% Sterdochters!
Reeds 2 dochters definitief Kroon uit zijn eerste jaargang.
Twenter Danielle Alita Fokdagkampioen Groningen-Drente.
In 2019 2x de testtopper in de ABFP.
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