
 
 
Beoordelingsrapport   
 _____________________________________________________________________________ 
 
Hengst:   Jurre 495 201102129 
Geboren:  7 mei 2011 
Datum:    10 december 2016 
 
 
 
Afstamming:  Maurits 437 x Ster Jasper 366 x Ster Teunis 332  x Ster Pref*4 Oege 267 
 
Stam    25 
 
Verwantschaps%:   17.7% (gemiddeld) 
 
DNA-tests:  Waterhoofd: drager 
   Dwerggroei: niet drager 
   Vosfactor: niet drager 
 
 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.69 
 
Rastype: Jorbert fan ’e Sûderleane is een moderne, rastypische hengst. Het hoofd heeft ruim voldoende 

uitdrukking. De lange hals is verticaal geplaatst. Jorbert fan ’e Sûderleane heeft veel behang en is 
zwart van kleur. 

Bouw: Jorbert fan ’e Sûderleane is lang gelijnde hengst, die correct gebouwd is. De schouder is iets steil.  
Jorbert fan ’e Sûderleane heeft een sterke rug met een brede en goed ontwikkelde lendenpartij.  

 De ligging van het kruis is correct en is goed van lengte. De romprichting is opwaarts gericht. 
 
Beenwerk: Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. De stand voor is iets frans. Het achterbeen is iets gehoekt. 
  Jorbert fan ’e Sûderleane heeft ruim voldoende ontwikkelde hoeven.  
 
 

 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
47% 102 105 103 103 106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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     x     vluchterig 
	concentratie snel afgeleid   x 

 
    niet snel afgeleid 

lerend vermogen weinig     x 
 

  veel 
	 

 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport:  
Jorbert fan ’e Sûderleane is een vriendelijke en attente hengst die al succesvol in de tuigsport is uitgebracht.  
Tijdens de verrichting viel hij op in het goed beheersen van alle drie de disciplines. Hij heeft een natuurlijk houding, 
veel front en goed gebruik van het achterbeen. Jorbert fan ’e Sûderleane heeft zich tijdens het onderzoek verbeterd in 
het gebruik van zijn bovenlijn. De menners en ruiters prezen zijn inzet, instelling en omschreven Jorbert fan ’e 
Sûderleane als een hengst met veel “go”die fijn te rijden is. 
 
Stap:  
De stap is zuiver, actief, krachtig en heeft voldoende ruimte. Het voorbeen kan daarbij iets verder worden weggezet. 
 
Draf:  
De draf is krachtig en voldoende ruim en Jorbert fan ’e Sûderleane toont in draf ruim voldoende lichaamsgebruik en 
toont veel front. Zijn krachtig gebruik van het achterbeen valt daarbij positief op. In draf kan Jorbert fan ’e Sûderleane 
meer schoudervrijheid tonen.   
 
Galop:  
De galop is zuiver en is goed bergop gesprongen. Het achterbeen wordt daarbij goed onder het lichaam geplaatst. 
Jorbert fan ’e Sûderleane kan in galop goed schakelen en heeft een goede zelfhouding. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Jorbert fan ’e Sûderleane heeft als dressuurpaard veel aanleg en geeft de ruiter een zeer goed gevoel. 
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Als menpaard heeft Jorbert fan ’e Sûderleane veel aanleg. Hij is fijn te rijden, toont veel inzet en is zeer goed te 
bewerken. Als tuigpaard heeft Jorbert fan ’e Sûderleane zeer veel aanleg. Hij heeft veel houding en veel front. Hij 
geeft de menner een zeer goed gevoel en is zeer goed te bewerken. In het tuigen toont hij veel “go”. 
 

 

 



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

7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.5 80.0 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 8.0 81.5 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

7.5 8.0 7.5 8.0 7.5 7.0 8.0 85.0 

 
 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Jorbert fan ’e Sûderleane heeft tijdens het onderzoek veel progressie getoond en kan worden omschreven als een 
allround paard. Hij beheerst alle drie disciplines goed. Een paard met veel inzet die zijn werk met plezier doet. 
 
 
 
Eindconclusie: 
Jorbert fan ’e Sûderleane heeft een zeer goede afstamming, een goed exterieur en heeft een goede verrichtingstest 
gelopen in alle drie disciplines. Op basis hiervan wordt hij ingeschreven onder de naam Jurre 495. 

 

Moederrapport: 
 
Algemeen: 
De moeder van Jurre 495 is de 10-jarige Stermerrie Teatske L. Deze Jasper 366 dochter is een rastypische merrie 
met een voldoend sprekend hoofd en halslengte. In bouw toont deze merrie een schuine schouderligging, sterke 
bovenlijn met brede lendenen en een gewenste kruisligging met voldoende lengte. Opvallend is haar  jeugdige 
opdruk. Het beenwerk is correct en toont veel kwaliteit. 
De stap is voldoende ruim en actief. In draf liet deze merrie veel lichaamsgebruik, kracht en activiteit in het achterbeen 
zien met een goede houding. 
 
Moederlijn: 
Teatske L. is een eerste premie Stermerrie van Jasper 366 en komt uit een goedfokkende moederlijn ( stam 25).  
Tot nu toe zijn er van haar 5 nakomelingen bekend, waaronder een Kroonmerrie (v. Thorben 466) met 78 punten 
gescoord in de ABFP. 
De moeder en grootmoeder zijn respectievelijk een Stermerrie van Teunis 332 en een eerste premie Ster- en 
preferente merrie van Oege 267 met 4 ster-nakomelingen waarvan één het Sportpredicaat heeft behaald. 
 
 
 
Gebruiksadvies: 
Jorbert fan ’e Sûderleane past bij merries waarbij hij instelling, kruislengte en houding kan verbeteren. Hij kan een 
positieve invloed hebben op het gebruik van het achterbeen. Merries dienen vrij te zijn van het waterhoofdgen.  
 
 
 


