Menne 496

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

2012
28
Norbert 444 Pref. x Beart 411 Pref. x
Nykle 309
18,6
1.69
Geen drager
€ 950,Algeheel Reserve Kampioen HK 2018

Reserve Kampioen jonge hengsten HK 2018

Omschrijving:
Menne 496 is een modern gelijnde hengst met een zeer aansprekend model. Hij heeft het type dat we
vandaag de dag in een hengst willen zien: formaat, een lange en goed gevormde hals, een sterke bovenlijn
en een lang kruis met de gewenste ligging. En zeker zo belangrijk in het kader van duurzaamheid: droog
en correct beenwerk met royale hoeven.
Menne 496 bleek in het verrichtingsonderzoek een echte allrounder. Zowel onder het zadel als in het tuig
laat hij zich goed bewerken, is hij altijd fijn in de aanleuning en reageert hij goed op de hulpen. Het is een
betrouwbare en attente hengst. Door zijn fraaie hals en het voorbeen dat ruim en met een goede knieactie
uit de schouder komt, geeft Menne 496 een heel mooi beeld. Hij draaft met een sterk ondertredend
achterbeen, kan schakelen en heeft swing in zijn lichaam.
Wat misschien nog wel het meest opviel gedurende het gehele onderzoek is het gemak waarmee de
hengst galoppeert. Een belangrijke eigenschap met het oog op prestatieaanleg binnen onze fokkerij.
Juryvoorzitter Draaijer verwoordde het als volgt: “Menne 496 heeft een sterke, opwaartse galop en kan
het achterbeen ver onder de massa plaatsen. Hij beschikt over een krachtige achterhand en een goed
silhouet.”

Moederlijn:
Arie de Hoek uit Dr. Compagnie behaalde al de nodige successen met de paarden uit zijn “fan
Oostenburg”-stal. De aankoop van Nynke fan ’t Skânswyke Ster+Pref. *5 uit stam 28 bleek een schot in
de roos. Nynke is een 1e premie stermerrie (stokmaat 1.68m) en liep een hele dikke IBOP-rijproef met
een score van maarliefst 82 punten! Deze vruchtbare en vitale fokmerrie bracht tot nu toe 11 veulens op
rij. Naast Menne 496 nog 3 Sterren en Kroonmerrie Setske fan Oostenburg, die 2e werd in de finale van
de FTC 2017 en een IBOP-score behaalde van 77 punten.
Grootmoeder Eefke fan de Bosk Ster+Pref. *4 (stokmaat 1.63m) is een volle zus van de Grand Prixhengst Ielke 382. Van Eefke werden 4 dochters Ster verklaard, waarvan 2 ook Preferent.
Overgrootmoeder Imkje Ster+Pref. *7+Prest. bleek zeer vruchtbaar en schonk het leven aan niet minder
dan 18 veulens! Naast de grootramige en moderne dressuurhengst Ielke 382, kreeg ze 3 Preferente

dochters, een dochter die Ster Pref. Prestatie is, nog 2 Sterdochters én een zoon die het Sportpredikaat
behaalde. In de moederlijn van Menne 496 zien we over meerdere generaties een goede hoogtemaat,
moderne types en een bovengemiddelde sportaanleg.
De bloedvoering van Menne 496 zit vol met sterke verervers. Zowel vader Norbert 444 Pref., als
grootvader Beart 411 Pref. behoeft geen enkele toelichting. Deze 2 jongste Preferente hengsten ooit
breken alle records met de resultaten van hun nakomelingen. Overgrootvader Nykle 309 stond bekend als
leverancier van moderne en luxe paarden. Zijn Model-moeder Eefke was een dochter van Naen 264 Pref.,
een hengst die zijn tijd ver vooruit was en aan de basis stond van het rijpaardtype binnen de populatie
Friese paarden.

Prestaties:
Menne 496 is voortvarend aan zijn dressuurcarrière begonnen en met Gemma Sas in het zadel heeft hij
inmiddels het Sportpredikaat behaald met Z1+11 winstpunten.
Op de HK in Leeuwarden loopt Menne 496 elk jaar weer vooraan mee. Hij is een beetje een diesel,
eenmaal op gang gaat hij ronde na ronde beter lopen zonder één verkeerde pas. De gelijkenis met zijn
legendarische vader Norbert 444 Pref. is treffend: deftig front, een hoog en ver grijpend voorbeen en een
subliem gebruik van het achterbeen. Een hengst met statuur en de uitstraling van een vaderdier. In 2018
schopte hij het tot Algeheel Reserve Kampioen en ook dit jaar liep Menne 496 tot de laatste 4 mee in de
Kampioensring!

Nakomelingen:
In 2018 overtuigde Menne 496 met zijn eerste jaargang veulens. De veulenrapportage vermeldt o.a. het
volgende:
"Een uniforme groep goed ontwikkelde, langgelijnde, hoogbenige veulens met een voldoende
opwaartse romprichting, die goed kunnen bewegen. De draf is ruim en krachtig met veel
lichaamsgebruik en een goede lichaamshouding."

Maarliefst 19 veulens met een 1e premie!

Hadewey vd Heikant (Menne x Stendert) "Beste Merrieveulen" Fokdag Oosterland.

Gys K. (Menne x Brandus) "Beste Hengstveulen" Fokdag Kronenberg.

Hiskje fôn de Sônpôle (Menne x Sape) Reserve Kampioen Fokdag Terschelling.
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