Markus 491

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

2012
122
Maurits 437 x Onne 376 x Krist 358
18,6
1.69
Drager van waterhoofd-gen
€ 1000,-

Algeheel Reserve Kampioen HK 2019

Reserve Kampioen jonge hengsten HK 2019

***

Algeheel Reserve Kampioen HK 2016

Kampioen jonge hengsten HK 2016

Omschrijving:
Markus 491 is een opvallend moderne hengst. Prachtig type, opwaarts gebouwd en lengte in lichaam en
benen. Hij heeft een sprekend hoofd en een rijzige voorhand. De bovenlijn is sterk met veel lengte in het
kruis. Markus 491 is een hele chique verschijning waar het rastype vanaf spat!
In het verrichtingsonderzoek liep de hengst in alle disciplines hoge punten bij elkaar. Hij viel op door zijn
scherpe instelling en sterke basisgangen. Hij stapt goed, draaft lichtvoetig en galoppeert zoals het hoort.
Verrichtingsjury: “zijn lichaamshouding is goed. Markus 491 is heel elastisch, waardoor het werk hem
gemakkelijk afgaat.”

Moederlijn:
De moeder van Markus 491 is de Ster, Preferente Prestatiemerrie Jildau fan Teakesyl, die tot nu toe 8
veulens gaf en niet zonder succes. Haar oudste zoon is het Ereklasse-tuigpaard Christiaan PJ. Elite-Sport.
Daarna volgden een stermerrie en een sterruin, die beiden een 1e premie kregen. Markus 491 werd
goedgekeurd en zijn volle zus Silke fan Teakesyl werd Kroon dankzij een IBOP-menproef van 81 punten
én ze liep in de finale van de Friesian Talent Cup 2017.
Grootmoeder Welmoed fan Teakesyl Ster en Preferent (*5) kreeg tot nu toe 10 levende veulens. Naast
Jildau werden nog 3 dochters en een zoon ster verklaard. Deze 5 nakomelingen waren van 5 verschillende
hengsten! Haar tweede dochter gaf de voorlopig Kroonmerrie Kato die in 2014 Kampioen van de fokdag
in Helden Panningen was.

Overgrootmoeder Igina is Ster en Preferent dankzij Welmoed en nog 4 sterkinderen. Eén van haar andere
dochters heeft onder haar kleinkinderen ook alweer een voorlopig Kroonmerrie.
De moederlijn van Markus 491 kent dus kwaliteit, is breed vertakt en bevat de nodige Preferente merries.
Kijkend naar de bloedopbouw is Maurits 437 aan vaderszijde interessant. Ereklasse-tuiger Maurits 437
speelt een sleutelrol bij de instandhouding van de Ygram-lijn. Hij lijkt zijn taak te vervullen met de
goedkeuring van 3 zonen in korte tijd. Hij is zelf een zoon van de royale en moderne Ulbert 390 die sinds
jaren in Amerika verblijft. Aan moederszijde komt hij van de toptuiger Ulke 338. Maurits 437 heeft hoge
fokwaarden en scoort sterk op gebruik van het achterbeen.
De moeder van Markus 491 is een dochter van de alom bekende exterieurmaker Onne 376, die inmiddels
de punten voor het Preferentschap ruimschoots bij elkaar heeft. Bovendien was Onne 376 Kampioen van
de HK én Kampioen in tuig. De grootmoeder van Markus 491, Igina, is een dochter van Krist 358 die in
zijn jonge jaren zeer populair was, evenals zijn vader Nammen 308 destijds. Aan moederszijde voert
Igina het bloed van de degelijke Tjimme 275.

Prestaties:
Na het fantastische verrichtingsonderzoek, zorgde Markus 491 er op de HK 2016 in Leeuwarden voor dat
zijn carrière in alle opzichten een vliegende start maakt. Markus 491 is een fraaie verschijning en heeft
een hele fijne manier van bewegen. Zijn sterke optreden deed de jury besluiten hem na een spannende
ontknoping tot Kampioen van de jonge hengsten te kronen! De voorzitter sprak lovende woorden over
zijn moderne exterieur en z’n fijne bewegingstechniek.
In de finale van het kampioenschap werd hij uiteindelijk gehuldigd tot Algeheel Reserve Kampioen!
Op de HK van 2017 liep Markus 491 wederom in de kampioensring. Dit jaar zal hij zijn debuut in de
sport maken. Markus 491 is een veelbelovende jeugdige hengst die een prachtige toekomst voor zich
heeft.

Nakomelingen:
In december 2019 verschenen de eerste zonen van Markus 491 op de Eerste Bezichtiging in Drachten.
Die lieten met hun fraaie rasuitstraling, moderne types en goede bewegingen een dusdanig sterke indruk
achter, dat de jury er maarliefst 17(!) aanwees voor Leeuwarden!! En vervolgens werden er in
Leeuwarden 10 uitgenodigd voor de voorrijdagen!! Nooit eerder behaalde een jonge hengst een dergelijk
resultaat met zijn eerste jaargang. Een droomdebuut.
Toen in 2017 de eerste veulens van Markus 491 werden geboren, liet hij geheel in lijn der verwachting al
zien dat hij zijn eigen kwaliteiten ook door weet te geven aan zijn kinderen.
Enkele citaten uit de veulenrapportage destijds:
"De nakomelingen van Markus 491 vormen een uniforme groep, goed ontwikkelde, rastypische,
sterk gebouwde en goed bewegende veulens. De veulens beschikken over een mooi front: de hoofden
zijn edel, de voldoende lange halzen zijn veelal verticaal gesteld. De veulens stappen ruim en ruim
voldoende krachtig. De draf is ruim, krachtig met veel balans en souplesse en de veulens tonen
hierbij een mooie zelfhouding."
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