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BIJLAGE  BEOORDELINGSRAPPORTEN

Matthys 504
Afstamming: Norbert 444 x Ster Beart 411 x Ster 
Krist 358 x Model Leffert 306
Geboren: 28 april 2012  Stokmaat: 1,67 m
Stam: 2  Verwantschap: 18,2% (gemiddeld)

Exterieur:
Rastype: De zesjarige Matthys 504 is een 

rastypische hengst met een jeugdige 

uitstraling. Het hoofd is voldoende spre-

kend, de hals is lang en is ruim voldoende 

verticaal geplaatst. De hengst heeft veel 

behang en is diepzwart van kleur.

Bouw: De schouderligging is schuin, de 

schoft is hoog en kort en kan vloeiender 

naar de rug doorlopen. De lendenen 

hebben een goede aansluiting met het 

kruis. Het kruis heeft de gewenste ligging. 

De romprichting is licht neerwaarts.

Beenwerk: Het beenwerk toont ruim 

voldoende kwaliteit. Het achterbeen is iets 

steil gekoot. Het voorbeen heeft een 

correcte stand.

DNA-tests:
Waterhoofd: niet drager

Dwerggroei: niet drager

Vosfactor: niet drager

Veterinair: Geen opmerkingen.

Verrichtingsonderzoek:
Trainingsrapport: Drie jaar geleden heeft 

Matthys 504 deelgenomen aan het verrich-

Geschatte fokwaarde  
exterieur:
 Betrouwbaar ......................................48% 

 Rastype ..............................................104  

 Bouw ..................................................110    

 Beenwerk ...........................................107      

 Stap ....................................................108  

 Draf ....................................................111  

Karakter:
Stalgedrag  

 a  b  c  d  e 

 lastig    x   plezierig

 druk    x  rustig

 bang    x  nieuwsgierig

 onderdanig  x    dominant

 afwachtend    x  brutaal

 gespannen  x    ontspannen

Gedrag in de training: a b c d e

 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

 uithoudingsvermogen  weinig     x veel

 reactie op stress   bevriezen    x  vluchterig

 concentratie   snel afgeleid  x    niet snel afgeleid

 lerend vermogen   weinig     x veel

tingsonderzoek. Hij is toen doorverwezen 

naar het volgende jaar, maar is toen niet 

aangeleverd. Sindsdien is hij succesvol als 

sportpaard uitgebracht in zowel de 

dressuur als in de tuigpaardensport. Op 

basis van z’n prestaties in de dressuur is 

hij inmiddels in het bezit van het Sport-

predicaat. Matthys 504 is een ijverige 

hengst met heel veel techniek en vermo-

gen. De intelligente hengst had in het 

begin van het CO wat last van zijn 

tuigcarrière, wat de balans niet ten goede 

kwam. Hij was moeilijk in verbinding te 

rijden en had er moeite mee om zich te 

ontspannen in de bovenlijn. Tijdens het 

onderzoek is dat sterk verbeterd. Matthys 

504 is een hengst met heel veel vermogen 

en met zeer veel techniek in de benen. 

Onder het zadel valt zijn gedragen galop 

en de zeer goede bewerkbaarheid daarin 

op. Als dressuurpaard heeft hij al zeer 

veel vermogen voor de verzameling. Voor 

de wagen had hij in het begin moeite in 

balans te blijven. Matthys 504 heeft veel 

aanleg als menpaard en zeer veel aanleg 

als tuigpaard. Als tuigpaard beweegt hij 

ruim voldoende opwaarts en maakt veel 

front en heeft een sterke manier van 

bewegen. Het achterbeen wordt daarbij 

met veel buiging in het spronggewricht 

goed onder het lichaam geplaatst en het 

voorbeen heeft veel knieactie en wordt ver 

naar voren weggezet.

Stap: Van nature is de stap actief en 

voldoende ruim. Door spanning kan de 

stap kwetsbaar zijn.

Draf: De draf kenmerkt zich door veel 

bewegingstechniek, ruimte en veel 

schakelend vermogen. Het achterbeen 

toont daarbij veel buiging in het sprongge-

wricht en wordt goed onder het lichaam 

geplaatst. Matthys 504 toont in alle 

disciplines veel zelfhouding, maar blijft 

daarbij iets hoog in het kruis.

Galop: De galop is krachtig en wordt 

opwaarts gesprongen en Matthys 504 komt 

daarin goed tot dragen. De hengst toont in 

de galop ook veel verzamelend vermogen 

en laat zich in de galop goed bewerken.

Geschiktheid als rijpaard:
Matthys 504 heeft als dressuurpaard veel 

aanleg. De hengst heeft veel schakelend 

vermogen. De galop heeft veel kwaliteit. 

Matthys 504 geeft de ruiter een voldoende 

goed gevoel.

Geschiktheid als
aangespannen paard:
Matthys 504 heeft als menpaard zeer veel 

aanleg. Hij heeft veel zelfhouding, maar 

kan meer in verbinding lopen. Aangespan-

nen heeft Matthys 504 wat moeite om zijn 

balans te vinden. De hengst heeft veel go 

en toont veel inzet. Als tuigpaard heeft 

Matthys 504 veel aanleg door zijn goede 

zelfhouding en zijn goede, sterke manier 

van bewegen met veel buiging in de 

gewrichten. De hengst heeft een zeer goed 

voor- en achterbeen gebruik. Hij kan als 

tuigpaard iets meer opwaarts lopen.

Behaalde punten rijproef:
 Stap .....................................................6.5 

 Draf .....................................................8.0 

 Galop ..................................................8.5 

 Balans/houding ..................................8.0  

 Souplesse ............................................7.5  

 Schakelen ............................................8.0  

 Impuls ................................................8.5  

 Totaal ................................................86.0 

Behaalde punten menproef:
 Stap .....................................................6.0 

 Draf .....................................................8.5 

 Balans/houding ..................................7.0

 Souplesse ............................................7.5 

 Schakelen ............................................8.5

 Impuls ................................................8.0 

 Totaal ................................................82.5 

     
Behaalde punten tuigproef:
 Gebruik voorbeen ..............................8..5 

 Gebruik achterbeen ............................8.0 

 Zweefmoment .....................................8.0  

 Houding ..............................................7.5 

 Front ...................................................8.0  

 Souplesse ............................................7.5 

 Impuls ................................................8.0  

 Totaal ................................................87.5 

Conclusie  
verrichtingsonderzoek:
Matthys 504 heeft tijdens het verrichtings-

onderzoek een goede progressie laten zien 

in alle drie disciplines. Aangespannen 

heeft hij zijn balans steeds beter weten te 

vinden. Matthys 504 valt op door zijn 

goede zelfhouding, zijn sterke bewegings-

techniek en zeer goede galop.

Eindconclusie:
Matthys 504 heeft een ruim voldoende 

goede afstamming, een goed exterieur en 

een zeer goede verrichting afgelegd met 

veel aanleg voor alle disciplines. Op basis 

hiervan wordt hij ingeschreven in het 

stamboekregister.

Moederrapport:
Algemeen: Moeder Wylster H. is een ruim 

voldoende rastypische elfjarige merrie met 

een jeugdige uitstraling. Ze heeft ruim 

voldoende sprekend hoofd, een lichte 

hoofd-hals verbinding en voldoende 

bespierde hals met voldoende lengte, die 

iets horizontaal geplaatst is. De schouder 

heeft de gewenste schuine ligging. De 

bovenlijn is sterk met vloeiende overgan-

gen van schoft naar rug, lendenen en 

kruis. Het kruis is licht hellend met 

voldoende lengte. De romprichting is licht 

neerwaarts mede door de iets korte 

voorbeenlengte. Het beenwerk straalt 

kwaliteit en duurzaamheid uit. Het 

voorbeen is licht toontredend, Het 

achterbeen is correct gesteld met voldoen-

de hoek in het spronggewricht. De hoeven 

zijn goed gevormd. De stap is regelmatig, 

ruim en ruim voldoende krachtig. De 

merrie laat een tactvolle draf zien met 

ruim voldoende kracht. In draf mag de 

merrie iets meer gedragen lopen.

Moederlijn: Matthys 504 is zoon van 

Norbert 444 uit een dochter van Beart 411. 

Dit gegeven levert hem een hoog verwant-

schapspercentage op, waardoor hij in 

combinatie met een relatief groot aantal 

merries een hoog inteeltpercentage zal 

geven. Z’n moeder is een eerste premie 

stermerrie met inmiddels 3 ster-nakome-

lingen. In z’n moederlijn (stam 2) vinden 

we vervolgens een Stermerrie van Krist 

358 en een Modelmerrie van Leffert 306. In 

de moederlijn vinden we verderop de 

bekende Modelpreferente Ritske 202-doch-

ter Zierda.

Gebruiksadvies:
Matthys 504 kan instelling, bewerkbaar-

heid en bewegingstechniek in zowel 

dressuur als in tuig verbeteren.


