
 
 
Beoordelingsrapport   
 _____________________________________________________________________________________ 
 
Hengst:   Tiede 501 201400450 
Geboren:  6 april 2014 
Datum:    9 december 2017 
 
 
 
Afstamming:  Alwin 469 x Ster Loadewyk 431 x Ster Teunis 332 x Ster Pref*5 Feitse 293 
 
Stam    8 
 
Verwantschaps%:   17.7% (gemiddeld) 
 
DNA-tests:  Waterhoofd: niet drager 
   Dwerggroei: niet drager 
   Vosfactor: niet drager 
 
 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.68 
 
Rastype: Tiede 501 is een aansprekende, rastypische en jeugdige hengst. Het hoofd is voldoende sprekend en 

de iets zwaar aangezette hals is voldoende verticaal gesteld. Tiede 501 heeft ruim voldoende behang 
en is zwart van kleur.  

 
Bouw: Tiede 501 is zeer correct gebouwd. De hengst is lang gelijnd en staat goed in het rechthoeksmodel. 

Hij beschikt over  een sterke bovenlijn. De romprichting is horizontaal en zijn lange kruis heeft de 
gewenste ligging.  

 
Beenwerk: Het beenwerk kan meer kwaliteit uitstralen. De stand van het voorbeen is iets toontredend. Het 

achterbeen is correct gesteld. 
 
  
Geschatte fokwaarde exterieur:  
 

betrouwbaarheids% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
40% 108 113 109 104 107 

 
 
Veterinair: 
Nevenbevinding röntgenologisch onderzoek: kogel OCD klasse D (lv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Karakter: 
kenmerk beschrijving a b c d e beschrijving

stalgedrag lastig x plezierig
druk x rustig
bang x nieuwschierig
onderdanig x dominant
afwachtend x brutaal
gespannen x ontspannen

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
uithoudingsvermogen weinig x veel
reactie	op	stress bevriezen x vluchterig
concentratie snel	afgeleid x niet	snel	afgeleid
lerend	vermogen weinig x veel  

 
 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport:  
Tiede 501 heeft tijdens het onderzoek veel progressie doorgemaakt.  Door zijn jeugdigheid is hij wat aarzelend 
begonnen. Hij was soms gespannen en snel moe maar in de loop van het onderzoek is hij sterker geworden. Zowel 
ruiters als menners noemen in positieve zin zijn goede bewerkbaarheid en zijn inzet. Tiede 501 beweegt met kracht 
en ruimte en heeft veel looplust.   
 
Stap:  
Van nature heeft Tiede 501 een voldoende ruime en actieve stap met een goed lichaamsgebruik. Door spanning kan 
de stap kwetsbaar zijn. 
 
Draf:  
De draf is ruim en krachtig met een goede lichaamshouding en voldoende souplesse. Het goed bewerkbare 
achterbeen toont een goede buiging in het spronggewricht en kan daarbij iets sneller onder het lichaam worden 
geplaatst. 
 
Galop:  
De galop is goed opwaarts gesprongen met ruim voldoende lichaamsgebruik en in een goede houding.  
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Tiede 501 heeft als rijpaard veel aanleg door zijn goede balans en zijn bewerkbaarheid in alle drie de gangen. Hij 
toont als rijpaard een goede zelfhouding en geeft de ruiter een zeer goed gevoel.  
 
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Tiede 501 heeft als menpaard zeer veel talent door inzet, houding en bewerkbaarheid. Hij heeft aangespannen een 
goede techniek van bewegen, toont veel looplust en is fijn te rijden. Als tuigpaard heeft Tiede 501 ruim voldoende 
aanleg door zijn krachtige gebruik van het achterbeen, zijn bewerkbaarheid en looplust.  Als tuigpaard mist hij de 
natuurlijke oprichting en front.   
 
Conclusie verrichtingsonderzoek:  
Tiede 501 heeft zich tijdens het onderzoek zeer goed ontwikkeld in alle drie de disciplines. Hij is goed bewerkbaar, 
heeft een goede techniek van bewegen, toont veel inzet en is fijn te rijden. Als tuigpaard mist hij de natuurlijke 
oprichting en kan hij meer front tonen.  
 
 



 
Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 78.5 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

7.0 7.5 7.5 8.0 7.5 8.0 83.5 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 83.5 

 
 

Eindconclusie: 
Tiede 501 beschikt over een goede afstamming en een zeer goed exterieur. Hij heeft een goede verrichting afgelegd, 
waarbij hij veel aanleg als rij- en menpaard en ruim voldoende aanleg als tuigpaard heeft getoond. Op basis hiervan 
wordt hij ingeschreven in het stamboekregister. 
 

Moederrapport: 
Algemeen:  
Tiede 501 komt uit de 1e premie Stermerrie Corrine Z Het is een zeer correct gebouwde merrie die goed in het 
rechthoeksmodel staat. Deze voldoende rastypische merrie heeft een iets lang en sprekend hoofd, een lange schuine 
schouder en een sterke bovenlijn. Het lange kruis heeft een correcte ligging. De hals heeft voldoende lengte maar kan 
verticaler gesteld zijn. De romprichting is horizontaal.  
Het beenwerk kan meer kwaliteit uitstralen en de voorbeenstand is iets toontredend. Het achterbeen is correct 
gesteld. De stap is ruim en voldoende actief. De daf is ruim, voldoende krachtig en met voldoende schoudervrijheid. 
Het achterbeen wordt met voldoende snelheid en voldoende ver onder de massa gezet.  
 
Moederlijn: Tiede 501 komt uit de 1e premie Ster merrie Corrine Z van de hengst Loadewyk 431Sport-Elite. Daarvoor 
komen een Stermerrie van Teunis 332 Sport Preferent, dan een Ster Preferente merrie van Feitse 293 Pref en dan de 
bekende Ster Preferente merrie Berbertsje  van Tsjalling 235 Pref, moeder van Sierk 326. Wij hebben het dan over de 
bekende Plantinga-stam: een predicaatrijke stam, waarin beweging verankerd ligt. 
 
 
 
Gebruiksadvies: 
Tiede 501 kan het model, souplesse, instelling en bewerkbaarheid verbeteren. 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 


