
 
 
Beoordelingsrapport  
 ___________________________________________
Hengst:  Thys fan Fjildsicht 
Geboren: 23 gebruari 2006  
Cat. #:    
Datum:   9 april 2011 
___________________________________________
 
Afstamming: Ielke 382 x Ster Sape 381 x Ster Brandus 345 x Ster Pref Jurjen 303 x Ster Pref Bjinse 241 
 
Stam   70 
 
Verwantschaps%:  16.8% (gunstig) 
___________________________________________
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.62 
 
Rastype: Thys is een rastypische hengst

lengte en is vertikaal geplaatst.
Bouw:  Thys is een jeugdige hengst, die iets meer formaat zou mogen hebben en iets royaler gelijnd zou 

mogen zijn. Hij is ruim voldoende opwaarts gebouwd en heeft een correcte bovenbouw. Het kruis 
heeft voldoende lengte en heeft een correcte ligging.

Beenwerk: Het achterbeen is een fractie sabelbenig qua stand. Het beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit.
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 
 

betrouwbaar% Rastype B
42 101 

 
Gesch. fokwaarde stokmaat: 98 

 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport: 

Thys fan Fjildsicht is een vriendelijke attente hengst. Ondanks het een vijfjarige hengst betreft, die 
reeds in de dressuur is uitgebracht, was hij bij aanlevering nog 
beweegt gemakkelijk en heeft v
moeite met de gedragenheid in galop
aangespannen als onder het zadel toont Thys veel bereidheid tot werken.

 
Stap:   De stap is zowel onder het zadel als aangespannen ruim, actief en tactzuiver. 
 
Draf:  De draf is actief en ruim voldoende ruim. Met name in de wendingen loopt hij in een iets hoog ritme en 

mag hij iets meer souplesse tonen. Bij het verruimen mag hij z’n passen meer verlen
 
Galop:   De galop wordt goed gesprongen. De galop is voldoende opwaarts, maar de hengst is hierin iets 

moeilijk te sluiten. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 

Onder het zadel toont de hengst ruim voldoende tot goede basisgangen. Bij het verruimen heeft hij 
nog wat moeite z’n lichaam en z’n passen te verlengen. Als totaal heeft de hengst ruim voldoende 
aanleg als rijpaard getoond. 

 
Geschiktheid als aangespannen paard: 

Thys toont aangespannen een aansprekend front en loopt ruim voldoende opwaarts. Hij heeft een 
ruim voldoende achterbeen, maar mag in de wendingen nog iets meer balans tonen. Het voorbeen 
wordt met actie, ruim naar voren weggezet.
voldoende tot goede aanleg getoond.

___________________________________________________________________

  

___________________________________________________________________ 

Ielke 382 x Ster Sape 381 x Ster Brandus 345 x Ster Pref Jurjen 303 x Ster Pref Bjinse 241 

___________________________________________________________________ 

stypische hengst. Het hoofd is sprekend. De goed gevormde hals heeft 
lengte en is vertikaal geplaatst. Hij heeft veel behang. 

is een jeugdige hengst, die iets meer formaat zou mogen hebben en iets royaler gelijnd zou 
mogen zijn. Hij is ruim voldoende opwaarts gebouwd en heeft een correcte bovenbouw. Het kruis 
heeft voldoende lengte en heeft een correcte ligging. 

hterbeen is een fractie sabelbenig qua stand. Het beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit.

Bouw beenwerk Stap 
101 102 102 

Thys fan Fjildsicht is een vriendelijke attente hengst. Ondanks het een vijfjarige hengst betreft, die 
reeds in de dressuur is uitgebracht, was hij bij aanlevering nog wat weinig ontwikkeld als rijpaard.
beweegt gemakkelijk en heeft veel looplust, soms is het ritme wat hoog. Onder het zadel heeft hij 
moeite met de gedragenheid in galop. Dit is gedurende het onderzoek verbeterd
aangespannen als onder het zadel toont Thys veel bereidheid tot werken.

onder het zadel als aangespannen ruim, actief en tactzuiver. 

De draf is actief en ruim voldoende ruim. Met name in de wendingen loopt hij in een iets hoog ritme en 
mag hij iets meer souplesse tonen. Bij het verruimen mag hij z’n passen meer verlen

De galop wordt goed gesprongen. De galop is voldoende opwaarts, maar de hengst is hierin iets 

Onder het zadel toont de hengst ruim voldoende tot goede basisgangen. Bij het verruimen heeft hij 
nog wat moeite z’n lichaam en z’n passen te verlengen. Als totaal heeft de hengst ruim voldoende 
aanleg als rijpaard getoond.  

Thys toont aangespannen een aansprekend front en loopt ruim voldoende opwaarts. Hij heeft een 
ruim voldoende achterbeen, maar mag in de wendingen nog iets meer balans tonen. Het voorbeen 
wordt met actie, ruim naar voren weggezet.Thys heeft zowel als men- en tuigpaard een ruim 
voldoende tot goede aanleg getoond. 

________________________ 

Ielke 382 x Ster Sape 381 x Ster Brandus 345 x Ster Pref Jurjen 303 x Ster Pref Bjinse 241  

. Het hoofd is sprekend. De goed gevormde hals heeft ruim voldoende 

is een jeugdige hengst, die iets meer formaat zou mogen hebben en iets royaler gelijnd zou 
mogen zijn. Hij is ruim voldoende opwaarts gebouwd en heeft een correcte bovenbouw. Het kruis 

hterbeen is een fractie sabelbenig qua stand. Het beenwerk heeft ruim voldoende kwaliteit.  

Draf 
102 

Thys fan Fjildsicht is een vriendelijke attente hengst. Ondanks het een vijfjarige hengst betreft, die 
weinig ontwikkeld als rijpaard. Hij 

Onder het zadel heeft hij iets 
verbeterd. Zowel 

aangespannen als onder het zadel toont Thys veel bereidheid tot werken. 

onder het zadel als aangespannen ruim, actief en tactzuiver.  

De draf is actief en ruim voldoende ruim. Met name in de wendingen loopt hij in een iets hoog ritme en 
mag hij iets meer souplesse tonen. Bij het verruimen mag hij z’n passen meer verlengen.   

De galop wordt goed gesprongen. De galop is voldoende opwaarts, maar de hengst is hierin iets 

Onder het zadel toont de hengst ruim voldoende tot goede basisgangen. Bij het verruimen heeft hij 
nog wat moeite z’n lichaam en z’n passen te verlengen. Als totaal heeft de hengst ruim voldoende 

Thys toont aangespannen een aansprekend front en loopt ruim voldoende opwaarts. Hij heeft een 
ruim voldoende achterbeen, maar mag in de wendingen nog iets meer balans tonen. Het voorbeen 

en tuigpaard een ruim 



 
 
 

 
Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen geschiktheid Totaalscore 

8 7 7 7 6.5 7 78.5 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

7.5 7 7 7 8 7.5 81 

Behaalde punten tuigproef:     
Houding Gebruik 

voorbeen 
Gebruik achterbeen Zweefmoment Looplust Geschiktheid totaalscore 

7.5 8 7 7.5 8 8 84.0 

 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Thys fan Fjildsicht heeft gedurende het verrichtingsonderzoek ruim voldoende aanleg getoond als rij- en menpaard. 
Het meeste talent heeft de hengst als tuigpaard.  
___________________________________________________________________ 
Eindconclusie: 
Thys fan Fjildsicht heeft een kwalitatief goede afstamming en is relatief onverwant. Hij heeft daarbij een ruim 
voldoende exterieur. De hengst heeft naast ruim voldoende aanleg als rij- en menpaard, metname een goede aanleg 
getoond als tuigpaard. Op basis hiervan wordt hij ingeschreven in het stamboekregister voor hengsten met de naam 
Thorben 466 
___________________________________________________________________ 
Gebruiksadvies: 
Thorben 466 is een hengst die het beste gebruikt kan worden op royale merries,die meer harmonisch gebouwd 
kunnen zijn. Voor de gebruikskenmerken geeft de hengst een allround positief beeld en kan met name voor de 
verbetering van de stap en de eigenschappen als aangespannen paard ingezet worden. Als zoon van Ielke 382 voert 
hij relatief onverwant bloed en kan daardoor breed ingezet worden.  
Rapportage bezichtiging moeder: 
De moeder van Thorben 466 is de 9-jarige stermerrie Hester fan Fjildsicht. In vier generaties stamt ze in de directe 
moederlijn af van de bekende Sterpreferente Lysebeth, de moeder van de preferente Feitse 293. Ze heeft vijf 
nakomelingen voortgebracht, waarvan Thorben 466 de oudste is. Als 9-jarige toont Hester zich als een mooie 
rastypische merrie. Ze heeft een sprekend hoofd, maar een iets zware hoofd-halsverbinding. Haar verticale hals mist 
iets lengte. De merrie heeft voldoende schoft, terwijl haar lange schouder iets steil is. De bovenlijn is voldoende sterk, 
waarbij de brede en goed aangesloten lendenen opvallen. Het kruis is iets afhellend, maar heeft voldoende lengte. De 
merrie heeft hard beenwerk, waarbij de voorbenen correct gesteld zijn. De achterbenen zijn iets sabelbenig. De koten 
hebben een goede lengte. De hoeven zijn breed met mooie verzenen. De stap is goed van lengte en is ruim 
voldoende krachtig. De draf is zeer goed. Een extra goed achterbeengebruik en mooi opwaarts in de beweging. 
 
 
  


