
 
 
Beoordelingsrapport   
 _____________________________________________________________________________ 
 
Hengst:   Mees 497 201201049 
Geboren:  10 april 2012 
Datum:    10 december 2016 
 
 
 
Afstamming:  Tymon 456 x Ster Dries 421 x Ster Pref*5 Oltman 317 x Ster Jakob 302 
 
Stam    11 
 
Verwantschaps%:   17.4% (gemiddeld) 
 
DNA-tests:  Waterhoofd: niet drager 
   Dwerggroei: niet drager 
   Vosfactor: niet drager 
 
 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.72 
 
Rastype: Mees van Rijnwoude is een zeer rastypische hengst met een deftig voorkomen door zijn prachtige 

voorhand. Z’n hoofd heeft uitdrukking met een mooi sprekend oog. Z’n mooi gevormde hals heeft 
lengte en is iets horizontaal gesteld. Mees van Rijnwoude is diep zwart en heeft veel behang. 

 
Bouw: Mees van Rijnwoude is een iets massale, voldoende correct gebouwde hengst. Positief valt op zijn 

lange schuine schouder en zijn lange hals. De rug is gezonken, de lendenen zijn sterk en breed. 
 Het kruis heeft de gewenste ligging en heeft veel lengte. De romprichting is horizontaal. 	 
 
Beenwerk: Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. De stand voor is iets frans. Het enigszins sabelbenige
  achterbeen kan iets meer kwaliteit uitstralen. De hoeven zijn goed ontwikkeld.  
  
 
 

 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
45% 105 102 101 105 105 

 
 
Veterinair: 
Nevenbevinding röntgenologisch onderzoek: sprong RA: OC, klasse C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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:  
Mees van Rijnwoude heeft zicht tijdens het onderzoek positief ontwikkeld. Hij heeft veel souplesse en veel 
schoudervrijheid. In het werk toont hij een goede zelfhouding. Het achterbeen kan flitsender onder de massa geplaatst 
worden, maar is daarin goed bewerkbaar. Mees van Rijnwoude wordt door de ruiters en menners omschreven als een 
hengst met een zeer goede instelling. Hij wil heel graag werken. 
 
Stap:  
De stap is zuiver, heeft lengte en is goed door het lichaam.  
 
Draf:  
Mees van Rijnwoude toont in draf zeer veel lichaamsgebruik, veel balans en heeft daarbij een zeer goede 
zelfhouding. Opvallend is zijn grote schoudervrijheid, waarbij het voorbeen ruim wordt weggezet.  
Het achterbeen is iets traag en kan met meer activiteit onder de massa geplaatst worden. In het gebruikt van het 
achterbeen laat Mees van Rijnwoude zich goed bewerken. 
 
Galop:  
In galop mist Mees van Rijnwoude nog wat ruimte. Hij laat zich hierin goed bewerken en toont een mooie zelfhouding 
met een goede balans. De galop is ruim voldoende bergop. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Mees van Rijnwoude heeft als dressuurpaard zeer veel aanleg. Hij heeft een natuurlijke balans en een goede 
zelfhouding. Door zijn instelling, inzet en bewerkbaarheid geeft hij de ruiter een zeer goed gevoel. 
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Mees van Rijnwoude heeft als menpaard zeer veel aanleg door zijn goed zelfhouding, zeer aansprekend front, 
natuurlijke balans en ruime bewegingen met een groot zweefmoment. Hij laat zich hierin goed bewerken.  
Als tuigpaard toont Mees van Rijnwoude veel aanleg. Hij toont ruim voldoende front met een goede zelfhouding.  
Hij moet in deze discipline nog iets meer op het achterbeen komen en meer bergop gaan. Mees van Rijnwoude laat 
zich ook in deze discipline goed bewerken.  
 
 



 
Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.0 7.5 81.0 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

7.0 7.5 8.0 8.5 7.5 8.0 85.5 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

8.0 7.0 8.0 7.5 7.5 8.0 7.5 83.5 

 
 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Mees van Rijnwoude heeft in alle drie disciplines goed ontwikkeld en door zijn inzet een goede verrichting afgelegd. 
 
 

Eindconclusie: 
Mees van Rijnwoude is een hengst met een ruim voldoende afstamming, een ruim voldoende exterieur met veel ras 
en een goede verrichting in alle drie disciplines. 
Op basis hiervan wordt hij ingeschreven met de naam Mees 497. 
 

Moederrapport: 
 
Algemeen: 
De moeder van Mees 497 is de rastypische 10-jarige Stermerrie Tjitske van Rijnwoude (v. Dries 421), heeft een 
sprekend hoofd en een lichte hoofd-hals verbinding. De hals is voldoend lang, maar de richting mag verticaler.  
De schouderligging is voldoende schuin. Zij heeft een voldoende sterke, iets lange bovenlijn en een lang, licht hellend 
kruis. Het beenwerk is hard en voldoende correct. Ze stapt actief en goed door het lichaam. De draf is krachtig en 
voldoende ruim. In beweging kan deze merrie iets meer schoudervrijheid tonen. Zij wordt nog steeds in de sport 
uitgebracht.  
 
Moederlijn: 
Tjitske van Rijnwoude komt uit een goedfokkende moederlijn (stam 11). De grootmoeder is Ster Pref*5 van Oltman 
317 en achtereenvolgens een eerste premie Stermerrie van Jakob 302 en de Ster Pref*5 (v. Marko 262) met 17 
nakomelingen. 
 
 
 
 
Gebruiksadvies: 
Mees 497 kan ras, instelling, souplesse, schoudervrijheid en houding verbeteren. Merries moeten een voldoende 
sterke bovenlijn hebben en beschikken over een actief achterbeen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


