Hessel 480

Geboren:
Stam:
Afstamming:
V.W.%:
Stokmaat:
Dekgeld:

2010
50
Norbert 444 Pref. x Jelke 367 x Gerlof
294
18,0
1.72
€ 900,Algeheel Reserve Kampioen HK 2015

Reserve Kampioen jonge hengsten HK 2015

Omschrijving:
Hessel 480 is qua exterieur het absolute toonbeeld van een moderne Fries. Hij is groot, heeft lengte in de
benen en is opwaarts gebouwd, hetgeen door z’n lange, lichte hals extra wordt geaccentueerd. Hij
onderscheidt zich door sterke verbindingen tussen de verschillende skeletonderdelen zoals hals/schouder,
schoft/rug en rug/lendenen, gevolgd door een lang en goed liggend kruis. Dáár komen atletisch vermogen
én duurzaamheid vandaan!
Het beenwerk is van goede kwaliteit en Hessel 480 heeft, passend bij zijn royale lichaam, correcte en
grote hoeven.
In het verrichtingsonderzoek viel zijn grote manier van bewegen op. De draf is ronduit spectaculair. Een
hoog en ver grijpend voorbeen, met een krachtig ondertredend achterbeen. De hengst beweegt met veel
lichaamsgebruik, is lenig en kan schakelen. De stap is ruim en actief, in galop heeft hij door zijn grote
lichaam nog wat moeite met de cadans.

Moederlijn:
Fokker Monique van Elzakker uit Lepelstraat deed een goede zet met de aankoop van de Gerlof
294-dochter Fryske van de Boschwijk. Met haar werd gefokt en gereden en in de daarop volgende jaren,
bouwde Van Elzakker met Fryske en haar dochters gestaag en met succes aan de merriestam van ‘de
Stierenweg’. Fryske behaalde op latere leeftijd nog een 1e premie en met haar eigenaresse in het zadel
ook het Sportpredikaat. Ze is Preferent met 6 sterkinderen, maar met nog enkele jonge kanshebbers achter
de hand, bestaat de mogelijkheid dat het ‘dubbel preferentschap’ binnen bereik komt. In 2012 werd haar
bloedmooie merrieveulen Mooicke van de Stierenweg Algeheel Kampioen op de fokdag in
Vrouwenpolder. Fryske’s oudste dochter Wopcke heeft zelf intussen ook al 3 sterren gebracht, waarvan 1
met het Sportpredikaat. Fryske is door haar karakter en vitaliteit na 23 lentes 'still going strong'!
De tweede dochter van Fryske is Jitscke van de Stierenweg (v. Jelke 367), die met haar oudste zoon
Hessel 480 direct een voltreffer bracht. Haar modern gelijnde Meinse-dochter Dryscke heeft de kwaliteit
van deze stam op haar beurt alweer doorgegeven aan haar eerste dochter Rooscke van de Stierenweg (v.
Alke), die op de fokdag in Hilvarenbeek 2014 niet alleen overtuigend Jeugdkampioen werd, maar het
zelfs tot Algeheel Reserve Kampioen schopte. Daarnaast is er van Jitscke nog een rassige en zeer
elastische Sterzoon van Anders 451. Het moederrapport van Hessel 480 omschrijft Jitscke op 10-jarige
leeftijd als een mooie en rastypische merrie, met veel kwaliteit in het beenwerk, een ruime en krachtige
stap en een goede draf met een mooie lichaamshouding.

De bloedopbouw van Hessel 480 is interessant. Vader Norbert 444 is een klasse apart. De 3-voudig
onbetwiste HK-Kampioen heeft uit zijn eerste dekjaren al vele sterdochters en –zonen, meerdere
voorlopig Kroonmerries en zelfs al 3 goedgekeurde zonen! Als deze lijn zich voortzet kan Norbert 444
uitgroeien tot een hele grote. Zijn uitzonderlijke kwaliteit is het resultaat van een droomafstamming.
Vader Tsjerk 328 Pref. en grootvader Feitse 293 Pref. waren echte veredelaars en gaven luxe en vitale
paarden. Moeder Amalia Annie (oud CK-Kampioen) is een dochter van de legendarische stempelhengst
Hearke 254 Pref. De pedigree van Norbert 444 bevat veel Preferent bloed en sterke verervers. De moeder
van Hessel 480 is een dochter van Jelke 367, een telg uit de Ritske-lijn. Jelke 367 was een grote en
moderne hengst en een zoon van de in Amerika geboren en goedgekeurde Pyt 325. De vader van Pyt 325
was de eveneens Amerikaanse Barteld 292 en die kwam uit de topfokkerij van Foeke vd Velde uit
Terwispel. Zijn merrielijn is de succesvolste tak van de grote stam 50 en bracht onder andere ook de
hengsten Beart 411, Sape 382, Jorn 430 en Anton 343.
De grootmoeder van Hessel 480, de eerder genoemde Fryske, is een dochter van Gerlof 294. In het
belangrijkste deel van zijn carrière was deze hengst actief in het Zuiden van Nederland, waar hij grote
invloed kreeg op het fokgebied. Gerlof 294 was, net als zijn vader Hearke 254 Pref. een echte
bewegingsvererver.

Prestaties:
Toen Hessel 480 in januari 2014 voor de eerste keer als goedgekeurde hengst in Leeuwarden kwam, was
hij direct een blikvanger. In het kampioenschap van de jonge hengsten liep hij tot de laatste 4 kandidaten
mee. In januari 2015, weer een jaar ouder en sterker, gold hij op voorhand als één van de kanshebbers. Hij
kwam op kop te staan in zijn rubriek en daarmee was de weg vrij richting kampioenschap. Hessel 480 is
een dijk van een hengst, exterieurmatig nagenoeg perfect en in beweging een genot om naar te kijken. Hij
beweegt met zoveel lossigheid, gebruikt zijn rug zoals we dat bij weinig Friezen zien en heeft een
achterbeen zoals zijn vader Norbert 444. Dat in combinatie met een statige lichaamshouding en een
mooie voorbeentechniek.
In het najaar van 2016 kwam Hessel 480 onder het zadel van Chris Epskamp en in een mum van tijd wist
deze nieuwe combinatie het Sportpredikaat te behalen. Inmiddels staat de teller op Z1+16 winstpunten.
Het grote getalenteerde lichaam van de hengst is met de jaren sterker geworden en dat uit zich in zijn
sportprestaties. Er zit duidelijk nog meer in het vat.
Op de HK 2017, zijn voorlopig laatste optreden op Nederlandse bodem, kwam Hessel 480 wederom
bovenaan in zijn rubriek. Hij liet zich weergaloos zien en het lijkt wel of hij elk jaar krachtiger en
elastischer wordt!

Nakomelingen:
Tijdens de Eerste Bezichtiging van de HK 2018 verscheen de eerste jaargang zonen van Hessel 480 voor
de jury. Niet minder dan 9 zonen mochten door naar Leeuwarden!
In 2015 werden de eerste veulens van Hessel 480 geboren. Het veulenrapport vermelde destijds:
"Opvallend royaal ontwikkelde veulens. De halzen zijn vaak lang en verticaal gesteld. De veulens hebben
over het algemeen een mooie kruisligging met voldoende kruislengte. De draf is ruim voldoende krachtig
met veel zelfhouding en souplesse en toont schakelend vermogen."

Hessel 480 is voor de dekseizoenen 2017 en 2018 gestationeerd in de USA. Er is ruimschoots diepvriessperma beschikbaar. Vraagt u naar de gunstige voorwaarden.
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