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Afstamming:  Tsjalle 454 x Ster Pref.*8 Oepke 266 x Ster Pref.*4 Fokke 217 x Stb Tsjalling 235P 
 
Stam    15 
 
Verwantschaps%:   17.4% (gemiddeld) 
 
DNA-tests:  Waterhoofd: niet drager 
   Dwerggroei: vermoedelijk drager* 
   Vosfactor: niet drager 
 
* de toevoeging ‘vermoedelijk’ duidt op het feit dat de test voor dit kenmerk is gebaseerd op een merkertest en niet op 
een gentest. De kans op een onjuiste uitslag (vals positief of vals negatief) is aanwezig, zij het dat deze kans gering 
is. 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.67 
 
Rastype: Johannes is een fraaitypsche hengst. Hij heeft een hoofd met voldoende uitdrukking. Hij heeft een 

lange, mooi gevormde hals, die verticaal geplaatst is. Hij heeft veel behang en een diepzwarte kleur. 

Bouw: Johannes is een harmonisch en ruim voldoende opwaarts gebouwde hengst, met een correcte 
bovenlijn. Het kruis heeft ruim voldoende lengte en heeft een gewenste ligging (iets hellend). De 
schouder is correct qua ligging. 

Beenwerk: Het achterbeen heeft een correcte stand. Het beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit. Het voorbeen 
is iets toontredend gesteld. De hoeven zijn correct gevormd. 

 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
39% 108 108 102 106 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



______________________________________________________________________________________________ 
 
Karakter: 
Kenmerk beschrijving a b c d e beschrijving 

	  Gedrag in de omgang: 
       	  stalgedrag lastig     x     plezierig 

	  
 

druk       x   rustig 
	  

 
bang     x     nieuwschierig 

	  
 

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     x     vluchterig 

	  concentratie snel afgeleid     x     niet snel afgeleid 
lerend vermogen weinig         x veel 

	   
______________________________________________________________________________________________ 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Johannes F. van Dedgum was bij aanlevering goed gereden en goed aangespannen. Johannes valt op door zijn 
mooie houding en zijn goede bewerkbaarheid.  Het gehele onderzoek blijft de hengst wat strak in de bovenlijn en mist 
wat rek in het lichaam, hierdoor heeft hij wat weinig zweefmoment. In alle diciplines valt zijn goede balans en 
werkwilligheid op. Hij geeft hierdoor zijn trainers een goed tot zeer goed gevoel. 
 
Stap: 
De stap is voldoende ruim en tactzuiver. In stap toont de hengst een actief achterbeen. 
 
Draf:  
De draf is voldoende ruim. Het achterbeen wordt met veel activiteit, goed onder de massa geplaatst.  
 
Galop:  
De galop wordt met een actief achterbeen gesprongen en heeft een goed ritme. De hengst zou in galop iets meer 
souplesse mogen tonen.  
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Johannes beschikt over drie ruim voldoende tot goede basisgangen, waarbij met name het goede achterbeengebruik 
opvalt. De hengst geeft door z’n mooie houding een mooi beeld en toont een goede balans. Hij zou nog iets meer 
souplesse/ruggebruik mogen tonen. Hij laat zich gemakkelijk schakelen (vooral terugschakelen), waarbij hij in de 
overgangen vanuit een goed dragend achterbeen blijft bewegen. 
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Johannes valt in het tuig met name op door z’n mooie front en houding. Hij beschikt daarbij over een actief achterbeen 
dat goed onder de massa wordt geplaatst. De hengst zou iets meer zweefmoment mogen tonen. Het voorbeen wordt 
met veel actie ruim voldoende naar voren weggezet. 
 

 

 

 



 

Behaalde punten rijproef:    
Stap  Draf Galop Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

7.5 7.0 7.0 8.0 6.5 7.0 8.0 80.5 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

7.0 7.5 8.0 6.5 7.0 8.0 81.0 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

7.5 7.5 6.5 8.5 9.0 6.5 8.0 85.0 

 
 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Johannes heeft in alle drie de disciplines een goede verrichting laten zien en heeft gedurende het 
verrichtingsonderzoek voortdurend progressie getoond. 
___________________________________________________________________ 

 
Eindconclusie: 
Johannes F. van Dedgum is een hengst met een goede afstamming en een goed exterieur. In het 
verrichtingsonderzoek heeft hij in alle drie de disciplines een prima verrichting getoond. Hij wordt op basis 
hiervan ingeschreven in het stamboekregister voor hengsten met de naam Jehannes 484. 
______________________________________________________________________________________________ 

Moederrapport: 

De moeder van Jehannes 484, Femke van Dedgum is in 2012 als 19-jarige overleden en is derhalve niet bezichtigd. 
Deze stermerrie van Oepke 266 heeft tweemaal een tweede premie behaald op de keuring. Van Femke zijn 14 
nakomelingen geregistreerd. Van haar zijn 8 dochters geregistreerd, waarvan een nog niet gekeurd is (een tweejarige 
volle zus van Jehannes 484). Van de 7 gekeurde dochters behaalden er twee het Kroonpredicaat (beide dochters van 
Olof 315), waarvan een tevens het sportpredicaat. Vier dochters kregen het sterpredicaat, waaronder de bekende, 
negen keer met een eerste premie bekroonde, Minke van Dedgum (Monte 378). Een merrie is zonder predicaat 
ingeschreven in het stamboek. Van de 6 mannelijke nakomelingen werden er twee op volwassen leeftijd gekeurd. 
Naast Jehannes 484 is dat een ruin, die ster is geworden. De grootmoeder van Jehannes 484 is eveneens ster en 
preferent. Van deze Fokke 217-dochter werden 4 dochters ster, waarvan er twee tevens preferent zijn. Gesteld moet 
worden, dat de moeder en grootmoeder prima, zeer goed fokkende merries zijn. De volgende generaties in de 
merrielijn zijn minder predicaatrijk.   

Gebruiksadvies: 
Jehannes 484 is een hengst die verbeterend zal werken voor rastype en zal een positieve invloed hebben op 
correctheid in bouw (harmonie). Qua beweging mag een positieve invloed voor achterbeengebruik verwacht worden 
en zal hij met name corrigerend kunnen werken op merries met een wat traag achterbeen. 
Bij het gebruik van Jehannes 484 zal rekening gehouden moeten worden, dat hij drager is van de dwergfactor.  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 


