
Beoordelingsrapport 
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Reyndert  200501700  
Cat. #: 11  
Datum:  22 november 2008 
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming: 
Beart 411 x Ster Aiso x Stb Pref Mark x Stb Oene 
Stam 15 
 
Rastype: Reyndert heeft door z’n wat massale voorkomen weinig rasopdruk en doet 

wat weinig jeugdig aan. Het hoofd mist tevens uitdrukking. 
Bouw:  Reyndert is een grootramige hengst, die desondanks beschikt over goede 

verhoudingen. De hengst is enigszins strak in rug en lendenen. 
Beenwerk: Het beenwerk is iets sabelbenig en is iets grof maar heeft voldoende 

kwaliteit. 
 
 
Verwantschaps%: 16.6 (gemiddeld) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.70 
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 

 
betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk stap Draf 

39 101 104 103 108 107 
 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 
Reyndert is een vriendelijk en betrouwbare hengst. Tijdens het werk toont Reyndert 
inzet, maar zijn ‘grote’ manier van bewegen kost hem duidelijk veel energie. 
Desondanks geeft hij zijn ruiter een goed gevoel waarbij zijn natuurlijke balans, 
evenwicht en vooral de groot bergop gesprongen galop opvalt. Aangespannen mist de 
hengst wat looplust. 
 
Stap:  
De hengst stapt met veel ruimte, kracht en takt. Onder het zadel mag de stap nog een 
fractie actiever. 
 
Draf:  
De draf is ruim en heeft veel takt en afdruk. Het achterbeen wordt goed onder de massa 
geplaatst, is dragend, maar oogt traag. In het tuig blijft de hengst op de voorhand lopen. 
 
Galop:  
De galop is ruim en gedragen. De hengst toont ruim voldoende balans en oprichting. Hij 
mag nog wat vlijtiger galopperen.  
 



Geschiktheid als rijpaard: 
Reyndert is een groot paard, dat ook ‘groot’ is in z’n gangen. De hengst heeft 
desondanks een goede, natuurlijke balans. Hij geeft hierdoor de ruiter een goed gevoel. 
De hengst zou nog wat vlijtiger moeten zijn en wat ‘sneller’ in z’n manier van bewegen. 
Reyndert heeft ruim voldoende aanleg als rijpaard. 
 
Geschiktheid als tuig-/menpaard: 
Door z’n ruim voldoende tot goede basisgangen en z’n natuurlijke balans heeft de 
hengst Reyndert ruim voldoende aanleg als menpaard. Als tuigpaard komt de hengst 
met name te kort in front en houding, terwijl ook het voorbeen ruimer weggezet moet 
worden. Daarbij mag de hengst meer looplust mag tonen. Reyndert heeft derhalve 
voldoende aanleg als tuigpaard. 
 
 
Resultaten Centraal Onderzoek: 
 
Behaalde punten onder het zadel:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen Geschiktheid Totaalscore 

7 7.5 7 7.5 7 7 79.0 

Behaalde punten menproef:     
Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

8.5 7 6.5 7 7 7 79.0 

Behaalde punten tuigproef:     
Houding Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Looplust Geschiktheid totaalscore 

6.5 6.5 7 7 6.5 6.5 73.5 

 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Reyndert heeft ruim voldoende aanleg getoond als rij- en menpaard. Hij heeft hierin zich 
positief ontwikkeld. Als tuigpaard heeft hij voldoende aanleg. 
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Reyndert is een hengst met een ruim voldoende exterieur en afstamming. Hij heeft 
daarbij een ruim voldoende resultaat in het Centraal Onderzoek laten zien. Hij wordt 
derhalve in geschreven in het stamboekregister onder de naam Pier 448. 
___________________________________________________________________ 
 


