BIJLAGE BEOORDELINGSRAPPORTEN

Veterinair:

aanleg. Als tuigpaard toont de hengst

in het stamboekregister met de naam

Links knie-osteochondrose klasse C.

veel go, loopt met veel techniek en

Teun 505.

voldoende opwaarts. Hij kan daarbij iets

Teun 505

Verrichtingsonderzoek:

meer front maken.

Trainingsrapport: Teun 505 komt uit
het verrichtingsonderzoek van vorig jaar.

Afstamming: Bartele 472 x Ster Rindert 406 x Model
Sport Pref*5 Fabe 348 x Ster Pref*13 Prest Feitse 293
Geboren: 13 april 2014 Stokmaat: 1,64 m
Stam: 50 Verwantschap: 18,0% (gemiddeld)

Algemeen: Richt fan Lutke Peinjum is

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

bewaard heeft met veel front, ze is

hengst heeft een grote ontwikkeling

Draf...................................................... 7.5

sterk gebouwd en toonde krachtige

doorgemaakt t.o.v. vorig jaar. Aan het

Galop................................................... 8.0

bewegingen. De merrie heeft een

begin van het onderzoek had Teun 505

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

sprekend, iets lang hoofd, ruim vol-

last van spanning. In de loop van dit

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

doende behang en een gitzwarte kleur.

onderzoek is de hengst zich met meer

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

De nek is iets kort en de hoofd-hals

losgelatenheid in de bovenlijn gaan

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

aanzet kan lichter. De voldoende lange

bewegen. De hengst heeft veel techniek

Totaal................................................. 83.5

en verticaal geplaatste hals komt vrij

genheid in alle disciplines. Hij heeft veel

schuin. De schoft is iets kort met

Stap...................................................... 7.0

voldoende aansluiting met de rug. De

van galopperen valt positief op. Na het

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

bovenlijn is sterk met een goede

zadelexamen heeft de hengst even een

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

aansluiting naar het kruis. Het kruis

dip gehad, maar heeft zich daarvan goed

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

heeft ruim voldoende lengte en de

hersteld. Hij geeft de ruiters en menners

Schakelen............................................. 7.5

ligging is licht hellend. De romprichting

een goed gevoel door zijn inzet en goede

Impuls................................................. 7.5

is bijna horizontaal. Het beenwerk toont

Totaal................................................. 83.5

ruim voldoende kwaliteit. Het voorbeen

alle disciplines goed bewerken.
Rastype: Teun 505 is een fraai gemo-

diep uit de borst. De schouderligging is

Behaalde punten menproef:

buiging in de gewrichten en zijn manier

bewerkbaarheid. Teun 505 laat zich in

Geschatte fokwaarde
exterieur:

een dertienjarige merrie die zich goed

Hij is toen doorverwezen naar dit jaar. De

in zijn bewegingen en toont veel gedra-

Exterieur:

Moederrapport:

					
Behaalde punten tuigproef:

is onderstandig en licht toontredend.

Karakter:

Stap: Bij spanning stapt de hengst kort.

Stalgedrag		

In ontspanning stapt de hengst met vlijt,

Gebruik voorbeen................................ 8.0

hoeven zijn goed gevormd en passend.

met voldoende ruimte en goed door het

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

De actieve stap is regelmatig, voldoen-

lichaam.

Zweefmoment...................................... 7.5

de ruim en krachtig. In draf laat deze

Draf: In draf heeft Teun 505 veel bewe-

Houding............................................... 8.0

merrie een goede houding zien met een

a b c d e

Het achterbeen is licht sabelbenig. De

delleerde hengst en is door zijn edele

Betrouwbaar.......................................42%

hoofd en goed verticaal geplaatste hals

Rastype............................................... 110

lastig				x

een zeer rastypische hengst. De hengst

Bouw................................................... 109

druk					x

heeft veel behang en is diepzwart van

Beenwerk............................................ 106

bang			x			 nieuwsgierig

gingstechniek met veel buiging in de

Front.................................................... 7.5

krachtig, snel achterbeen wat ruim

kleur.

Stap..................................................... 103

onderdanig			x			

dominant

gewrichten. Het achterbeen wordt ver

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

voldoende onder de massa wordt

Bouw: Teun 505 is een langgelijnde

Draf..................................................... 106

afwachtend			x			

brutaal

onder het lichaam geplaatst en het

Impuls................................................. 7.5

geplaatst.

voorbeen wordt met knieactie ruim

Totaal................................................. 85.5

Moederlijn: Teun 505 is zoon van

hengst met een correcte bouw. De nek

plezierig
rustig

gespannen				x		 ontspannen

en hals zijn enigszins zwaar bespierd.

weggezet. In draf heeft de hengst veel

De lange schouder heeft de gewenste

souplesse. In alle disciplines toont de
hengst in draf een voldoende opwaartse

Conclusie
verrichtingsonderzoek:

Rindert 406, die inmiddels drie Ster-

schuine ligging. De schoft is goed

lichaamshouding.

Teun 505 heeft zich tijdens het onder-

een Model Sport en Preferente merrie

Galop: De galop is krachtig en goed

zoek goed ontwikkeld in alle drie

van Fabe 348. Z’n overgrootmoeder is

opwaarts gesprongen met veel ruimte en

disciplines. De leergierige hengst is

de beroemde Feitse 293-dochter Setske

voldoende zelfhouding.

goed bewerkbaar, toont inzet en laat

F. Setske F. is Ster, Preferent en Presta-

zich goed bewerken. Hij geeft de ruiter/

tie, heeft maar liefst 13 Sternakomelin-

menner een goed gevoel.

gen en is de moeder van de Preferente

ontwikkeld en loopt goed door in de

Gedrag in de training:

a

b c

d e

rug. De bovenlijn is sterk en goed

berekenbaarheid

onbetrouwb.				x		

bespierd met een goede aansluiting van

sensibiliteit

weinig		 x				

lenden naar het kruis. Het kruis is licht

gespannen

snel				

hellend. De romprichting is horizontaal.

bewerkbaarheid

moeilijk			

Beenwerk: Het beenwerk kan meer

reactie op hulpen

weinig			x			

veel

Geschiktheid als rijpaard:

kwaliteit uitstralen. Het voorbeen is

inzet

weinig			x			

veel

Teun 505 heeft zeer veel aanleg als

licht toontredend. Het achterbeen is

werkhouding

zuur			x			

blij

enigszins sabelbenig.

doorzettingsvermogen weinig			x			
uithoudingsvermogen weinig			x			

niet snel

x			

gemakkelijk

reactie op stress

bevriezen		 x				

Waterhoofd: niet drager

concentratie

snel afgeleid			

Dwerggroei: niet drager

lerend vermogen

weinig			x			
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veel

x		

DNA-tests:

Vosfactor: niet drager

betrouwbaar

x			

Bartele 472 uit een Stermerrie van
nakomelingen heeft. Z’n grootmoeder is

Beart 411. Daarvoor zit de bekende

dressuurpaard. Hij toont inzet, laat zich

Eindconclusie:

merrie Kingke Stamboek Model Prefe-

veel

goed bewerken en geeft de ruiter een

Teun 505 heeft een goede afstamming,

rent van Dagho.

veel

goed gevoel.

is gefokt uit een moederlijn waar
meerdere goedgekeurde hengsten uit

Gebruiksadvies:

Geschiktheid als
aangespannen paard:

voortkomen. Hij heeft een goed exteri-

Teun 505 kan ras, model, bewegings-

eur en een goede verrichting afgelegd.

techniek, instelling en bewerkbaarheid

Als menpaard heeft Teun 505 zeer veel

Op basis hiervan wordt hij ingeschreven

verbeteren.

vluchterig
niet snel afgeleid
veel
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