
 
 
Beoordelingsrapport   
 _____________________________________________________________________________ 
 
Hengst:   Elias 494 200900910 
Geboren:  19 maart 2009 
Datum:    10 december 2016 
 
 
Afstamming:  Jorn 430 x Kroon Sport Maiko 373 x Ster Thomas 327  x Vb M Tsjerk 328 
 
Stam    109 
 
Verwantschaps%:   17.0% (gemiddeld) 
 
DNA-tests:  Waterhoofd: niet drager 
   Dwerggroei: niet drager 
   Vosfactor: niet drager 
 
 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.72 
 
Rastype: Djorn van de Demrostables  is een zeer rastypisch hengst met een luxe uitstraling. Het hoofd is zeer 

sprekend. De iets zware hals is mooi gevormd en voldoende verticaal gesteld. Djorn van de 
Demrostables heeft zeer veel behang en is zwart van kleur. 

Bouw: Djorn van de Demrostables is een correct gebouwde hengst die zeer goed in het rechthoeksmodel 
staat. Hij is lang gelijn en de romprichting is horizontaal. De bovenlijn kenmerkt zich door sterke 
verbindingen. De schouder is schuin gesteld. Het kruis heeft veel lengte en heeft de gewenste ligging 

 
Beenwerk: Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. Het voorbeen is hol, iets nauw in de knieën en de stand 
  is met name links, frans gesteld. Het achterbeen is goed gesteld en voldoende droog. De hoeven 
missen   iets formaat. 
 
 

 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
41% 104 104 99 99 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Karakter: 
 
Kenmerk beschrijving a b c d e beschrijving 

	Gedrag in de omgang: 
       	Stalgedrag lastig       x 

 
plezierig 

	
 

druk       x   rustig 
	

 
bang     

 
x   nieuwsgierig 

	
 

onderdanig     
 

x   dominant 
	

 
afwachtend      x   brutaal 

	
 

gespannen       x   ontspannen 
	

Gedrag in de training: 
       	Berekenbaarheid onbetrouwb.       x   betrouwbaar 

	Sensibiliteit weinig     
 

x   veel 
	Gespannen snel   x   

 
  niet snel 

	Bewerkbaarheid moeilijk     x    gemakkelijk 
	reactie op hulpen weinig     

 
x 

 
veel 

	Inzet weinig      
 

x veel 
	Werkhouding zuur     

 
  x blij 

	Doorzettingsvermogen weinig       
 

x veel (mentaal) 
Uithoudingsvermogen weinig     

  
x veel (fysiek) 

reactie op stress bevriezen     
 

    vluchterig 
	Concentratie snel afgeleid   x 

 
    niet snel afgeleid 

lerend vermogen weinig     
 

x   veel 
	 

 
 
Verrichtingsonderzoek: 
De hengst is op basis van zijn sportprestaties aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Djorn van de 
Demrostables kan zich met scores boven de 70% in de Lichte Tour goed meten met de top van de nationale dressuur. 
Hij is door de hengstenkeuringscommissie tweemaal in de sport bekeken.  
Zijn exterieurbeoordeling was op 4 oktober 2016. 
 
Het Karakteronderzoek:  
Het verkort onderzoek heeft plaatsgevonden van 23 november tot 10 december 2016 op het KNHS-centrum te 
Ermelo. 
 
Stalgedrag: Djorn van de Demrostables is op stal een vriendelijke, rustige en attente hengst.  
 
Instelling tijdens het gebruik:  
Djorn van de Demrostables is een gehoorzame hengst met veel inzet, looplust en laat zich goed bewerken.  
Hij ervaart het werk als licht.  
 
Beoordeling vanuit de gastruiter:  
De stap is voldoende zuiver en heeft voldoende ruimte met ruim voldoende lichaamsgebruik. De draf is krachtig met 
tact en veel souplesse. Djorn van de Demrostables heeft een krachtig achterbeen dat met veel buiging onder het 
lichaam wordt gezet. Het heeft veel schoudervrijheid en het voorbeen wordt ruim weggezet. In alle gangen kan hij 
goed schakelen. De galop is zeer goed gedragen en bergop. Djorn van de Demrostables is in staat om zijn gewicht 
gemakkelijk op de achterhand over te nemen. Hij loopt gemakkelijk door alle onderdelen van de proef en changeert 
met veel gemak. Djorn van de Demrostables heeft zeer veel talent voor de hogere dressuur. 
 
Eindconclusie: 

− Djorn van de Demrostables heeft zich op relatief jonge leeftijd via aansprekende resultaten in de dressuur 
gekwalificeerd voor het verkort onderzoek.  

− Het karakteronderzoek heeft hij positief afgerond. 
− Djorn van de Demrostables heeft een zeer goed exterieur  en is zeer rastypisch.  
− Djorn van de Demrostables heeft een voldoende afstamming met een zeer kwaliteitsvolle moeder.  
− In het werk geeft hij een zeer positieve indruk, waarbij hij zijn talent voor de hogere dressuur meer dan waar 

maakt.  
Op basis van bovenstaande wordt Djorn van de Demrostables in het stamboekregister ingeschreven met de naam 
Elias 494. 
 



Moederrapport: 
 
Algemeen: 
De moeder van Elias 494 is de 12-jarige Kroon en Sport merrie Maaike Brechtsje D.  
Deze zeer rastypische Maiko 373 dochter heeft een sprekend hoofd en een voldoende lange hals.  
In bouw mag de rug iets sterker, maar daarentegen zijn de lendenen sterk. Het kruis is lang en licht hellend.  
Het beenwerk is voldoende correct en opvallend hard. Zij stapt tactmatig, maar mag het voorbeen iets verder naar 
voren zetten. Zij toont in draf ondanks het feit dat ze hoogdrachtig gepresenteerd werd, ruimte en kracht, waarbij het 
achterbeen met veel spronggebruik goed onder de massa wordt geplaatst. 
 
Moederlijn: 
Niet alleen de combinatie vader moedersvader, Jorn 430 x Maiko 373, maar ook de moederlijn (stam 109) zou je voor 
een goedgekeurde hengst graag wat sterker zien. Wel moet worden opgemerkt dat Maaike Brechtsje D. 
naast het Sport predicaat een prima IBOP heeft laten zien.  
 
 
 
 
Gebruiksadvies: 
Elias 494 kan instelling en dressuurkwaliteiten in de fokkerij vastleggen zoals achterbeengebruik, aanleg voor piaffe 
en passage en galop. Hij kan teven tevens een positieve bijdrage leveren voor de raskenmerken behang, type en luxe 
hoofden. De merries dienen een correct voorbeen te hebben en bij voorkeur ruim stappen. 
 
 


