
 
 
Beoordelingsrapport   
 
Hengst:   Menne 496 201200823 
Geboren:  17 maart 2012 
Datum:    10 december 2016 
 
 
 
Afstamming:  Norbert 444 x Ster Pref*5 Beart 411 x Ster Pref*4 Nykle 309 x Ster P Prest*9 Tsjalling 235 
 
Stam    28 
 
Verwantschaps%:   17.9% (gemiddeld) 
 
DNA-tests:  Waterhoofd: niet drager 
   Dwerggroei: niet drager 
   Vosfactor: niet drager 
 
 
 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.69 
 
Rastype: Menno van Oostenburg is een jeugdige en voldoende rastypische hengst met een aansprekend 

model. Het hoofd is voldoende sprekend. Zijn lange en mooi gevormde hals is iets horizontaal gesteld. 
Menno van Oostenburg heeft voldoende behang en is zwart. 

Bouw: Menno van Oostenburg is fraai van type met een zeer correct model. Hij is lang gelijnd met sterke 
verbindingen in de bovenlijn. De romprichting is opwaarts De lange schouder is schuin van ligging. 
Het kruis heeft lengte en de gewenste ligging. 

 
Beenwerk: Het beenwerk straalt kwaliteit uit. Het lange voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen is sabelbenig  

en iets koehakkig gesteld. De hoeven zijn goed gevormd.  
 
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
44% 100 112 105 106 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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:  
Menno van Oostenburg heeft zich tijdens het onderzoek goed verbeterd. Het is een vriendelijke en attente hengst.  
In het begin had Menno van Oostenburg wat moeite om zijn lichaam te gebruiken. Hij toont voldoende inzet en is 
goed aan de hulpen. Menno van Oostenburg beweegt gemakkelijk met veel ruimte. In alle drie disciplines kan hij meer 
bergop bewegen en meer op het achterbeen komen. Tijdens het rijpaardgedeelte valt zijn aanleg voor galop positief 
op.  
 
Stap:  
De stap heeft voldoende ruimte en activiteit. Menno van Oostenburg kan daarin meer lichaamsgebruik tonen. 
 
Draf:  
De draf is ruim en krachtig. Het achterbeen kan daarbij een fractie sneller onder het lichaam geplaatst worden.  
Menno van Oostenburg kan in draf meer opwaarts bewegen daarin meer souplesse tonen. Tijdens het onderzoek 
heeft hij zich hierin verbeterd. 
 
Galop:  
De galop is opwaarts gesprongen en heeft ruimte. Het achterbeen wordt daarbij ver onder het lichaam geplaatst en 
komt daarbij goed tot dragen. Menno van Oostenburg kan in de galop goed schakelen.   
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Menno van Oostenburg heeft als rijpaard veel aanleg, waarbij zijn galopkwaliteiten positief opvallen. Hij kan iets meer 
lichaamsgebruik tonen en in draf meer opwaarts bewegen. 
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Als menpaard heeft Menno van Oostenburg veel aanleg. Hij heeft ruime bewegingen laat zich goed bewerken. 
Hij heeft voldoende houding en zou meer opwaarts kunnen bewegen.  
Als tuigpaard heeft Menno van Oostenburg ruim voldoende aanleg. Hij kan in deze discipline meer front en meer 
oprichting tonen. Hij heeft voldoende looplust. Het achterbeen kan flitsender onder het lichaam geplaatst worden.  
Het voorbeen wordt ruim en met een goede knieactie weggezet.   
 

 



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

6.5 7.0 8.0 7.5 7.0 7.0 7.5 79.5 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

6.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 79.0 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

7.0 7.5 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 78.5 

 
 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Menno van Oostenburg heeft een goede aanleg als dressuur- en menpaard en als tuigpaard ruim voldoende aanleg.  
Hij laat zich goed bewerken en toont ruim voldoende inzet. 
 
 
Eindconclusie: 
Menno van Oostenburg komt uit een goede merrielijn en heeft een zeer goed exterieur. Hij heeft een goede aanleg  
getoond als dressuur- en menpaard en ruim voldoende aanleg als tuigpaard. Hij kan omschreven worden als een 
allround paard. Op basis hiervan wordt Menno van Oostenburg ingeschreven in het stamboekregister als Menne 496.  
 

Moederrapport: 
 
Algemeen: 
De moeder van Menne 496 is de 12-jarige eerste premie merrie Nynke fan ’t Skânswyke.  
Deze Beart 411-dochter is een goed gebouwde merrie met een schuine schouderligging, sterke rug en lendenenpartij,  
het kruis heeft voldoende lengte met een gemiddelde ligging. De romprichting is horizontaal.  
Zij is nog jeugdig, maar kan rastypischer. De lange hals is vrij horizontaal geplaatst en het hoofd kan sprekender. Het 
beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. De stap is ruim en krachtig. Zij draaft met een sterk achterbeengebruik, veel 
souplesse en goed schakelend vermogen. Zij mag het voorbeen iets verder wegzetten. 
	
Moederlijn: 
Nynke fan ’t Skânswyke komt uit een predicaatrijke merrielijn van Stam 28, behaalde in de IBOP 82 punten,  
werd al jong preferent en heeft inmiddels al vijf sterkinderen. De grootmoeder (v.Nykle 309) is ook een preferente 
eerste premie Stermerrie met 13 nakomelingen, waarvan 2 preferent zijn. Ze is een volle zus van de Grand Prix 
hengst Ielke 382 en komt uit de bekende Preferente Prestatiemerrie Imkje 
 
 
 
 
Gebruiksadvies: 
Menno kan houding, beweging en model verbeteren. Als dressuurpaard kan hij de aanleg voor galop verbeteren. 
Moeders moeten over voldoende ras (behang) beschikken. 
 
 


