
Beoordelingsrapport 
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Reinder 200500407   
Cat. #: 2 
Datum:  11 april 2009 
___________________________________________________________________ 
 
Afstamming: 
Aan 416 x Stb Ster Sierk 326 x Stb Ster Ludse 305 x Stb Wessel 
Stam 128  
 
Verwantschaps%: 17.1 (gemiddeld 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.66 
 
Rastype:  Reinder is een rastypische hengst met een mooie voorhand. 
Bouw:  Reinder is een correcte, voldoende opwaarts gebouwde hengst, die een 

fractie lang is in de middenhand. 
Beenwerk:  Het achterbeen is een fractie sabelbenig, maar is droog en hard in het 

spronggewricht. 
 
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 

 
betrouwbaar% Rastype Bouw beenwerk stap Draf 

40 101 104 100 103 103 
 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: Reinder is een vriendelijke hengst. Bij aanlevering deed de hengst 
nog wat "groen"aan, tijdens het zadelgedeelte heeft hij zich sterk verbetert. 
Aangespannen mocht de hengst wat meer reactie op de hulpen geven. 
 
Stap:  
De stap is ruim en actief. Het voorbeen kan nog wat meer naar voren weggezet worden. 
De hengst stapt goed door het lichaam. 
 
Draf:  
De draf is ruim voldoende ruim en heeft veel tact en ritme. Het achterbeen mag nog een 
fractie meer doortreden, zodat de hengst nog meer tot dragen kan komen. Hij heeft nog 
wat moeite met het verruimen. 
 
Galop:  
De galop heeft ruim voldoende sprong. Het achterbeen komt daarbij ruim voldoende 
onder de massa. De galop is ruim voldoende opwaarts en toont een goede balans. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Reinder heeft drie ruim voldoende tot goede basisgangen. Onder het zadel heeft hij 
veel progressie getoond. Hij heeft derhalve ruim voldoende aanleg als rijpaard. 



 
Geschiktheid als tuig-/menpaard: 
Reinder heeft mede door z’n ruim voldoende tot goede basisgangen ruim voldoende 
aanleg als menpaard. Als tuigpaard zou hij meer moeten rijzen in het front en achter 
meer moeten gaan zakken. Het voorbeen heeft ruim voldoende actie, maar zou nog wat 
ruimer naar voren weggezet kunnen worden. Het achterbeen is in de tuigproef ruim 
voldoende ruim, maar zou nog wat meer kunnen dragen. De hengst mag meer 
zweefmoment tonen en iets meer gesloten mogen zijn.  
 
Resultaten Centraal Onderzoek: 
 
Behaalde punten onder het zadel:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen Geschiktheid Totaalscore 

7.5 7.5 7 7 7 7.5 80.0 

Behaalde punten menproef:     
Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

7.5 7.5 7 7.5 7 7.5 80.5 

Behaalde punten tuigproef:     
Houding Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Looplust Geschiktheid totaalscore 

6.5 6.5 6.5 6.5 7 6.5 72.5 

  
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Reinder heeft ruim voldoende aanleg getoond als rij- en menpaard. Hij heeft zich in 
deze disciplines gedurende het onderzoek goed ontwikkeld. De hengst heeft voldoende 
aanleg als tuigpaard. 
 
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Reinder is een hengst met een goed exterieur en een goede afstamming. In het 
verrichtingsonderzoek heeft hij zich met name positief onderscheiden als rij- en 
menpaard. Reinder wordt ingeschreven in het stamboekregister met de naam Reinder 
452. 
___________________________________________________________________ 
 


