
Beoordelingsrapport 
 ___________________________________________________________________ 
Hengst:  Tymon fan Bloemhof 200600983 VB Ster 
Cat. #:  2  
Datum:  10 april 2010 
__________________________________________________________________ 
 
Afstamming: Beart 411 x Ster Ulke 338 x Ster Pref Melle 311 x Ster Pref Feitse 293  
Stam:    
 
Verwantschaps%:   17.5 % (gemiddeld) 
___________________________________________________________________ 
 
Exterieur: 
Stokmaat:  1.64  
Rastype: Tymon is een ruim voldoende rastypische hengst. Hij heeft een mooi gevormd hoofd. De 

hals is voldoende lang, maar zou meer verticaal geplaatst mogen zijn.   
Bouw: Tymon is een goed gebouwde hengst. Hij heeft een correcte bovenbouw en een lang 

kruis met een gewenste ligging. Hij zou iets meer opwaarts gebouwd kunnen zijn. 
Beenwerk: Het achterbeen is correct qua stand en het beenwerk toont kwaliteit. 
 
Geschatte fokwaarde exterieur: 

 

betrouwbaar% Rastype Bouw Beenwerk Stap Draf 

44 104 108 105 110 107 

Fokwaarde stokmaat: 103 

 

Röntgenologisch Onderzoek: 
  Geen bemerkingen 
 
Verrichtingsonderzoek: 
Trainingsrapport:  

Tymon is een vriendelijke en betrouwbare hengst. Bij aanlevering was de hengst rijk in 
conditie en wat weinig bespierd. In het begin van het onderzoek had Tymon weinig 
zelfhouding  en moeite met de lengtebuiging daardoor was hij wat sterk in de mond. Dit is 
sterk verbetert tijdens het onderzoek. Tymon heeft een goede instelling en geeft zijn 
trainer een goed gevoel met name zijn activiteit en gebruik van het achterbeen zorgen 
hiervoor. Tymon heeft zich tijdens het onderzoek voortdurend positief ontwikkeld. 

 
Stap:  De stap is actief en ruim voldoende ruim. Aangespannen zou hij iets ruimer mogen 

stappen. De hengst toont in stap ruim voldoende gebruik van het spronggewricht.  
 
Draf:   De draf is ruim voldoende ruim. Het achterbeen wordt actief onder de massa geplaatst. 

Hij zou iets meer opwaarts mogen draven. 
 
Galop:  De galop is ruim voldoende ruim gesprongen. De hengst toont in galop ruim voldoende 

balans, maar zou iets meer bergopwaarts mogen zij. 
 
Geschiktheid als rijpaard: 

Tymon beschikt onder het zadel over drie kwalitatief ruim voldoende basisgangen, 
waarbij het actieve gebruik van het achterbeen positief opvalt. Hij zou iets meer opwaarts 
mogen zijn en heeft soms nog iets moeite met de lengtebuiging. Hij heeft derhalve ruim 
voldoende aanleg als rijpaard. 
 

Geschiktheid als men/tuigpaard: 
Tymon toont in het tuig voldoende front en ruim voldoende houding. Het voorbeen wordt 
ruim voldoende ruim naar voren weggezet. Het achterbeen toont ruim voldoende 
activiteit, maar mag nog iets meer tot dragen komen. Hij heeft nog iets moeite met z’n 
balans.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop HSW Overgangen geschiktheid Totaalscore 

6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 76.0 

 
 

Behaalde punten menproef:     

Stap Draf HSW Overgangen Looplust Geschiktheid Totaalscore 

6.5 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 78.5 

Behaalde punten tuigproef:     

Houding Gebruik 
voorbeen 

Gebruik achterbeen Zweefmoment Looplust Geschiktheid Totaalscore 

7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 78.0 

 

 
 
 
Conclusie verrichtingsonderzoek: 
Tymon fan Bloemhof heeft tijdens het verrichtingsonderzoek ruim voldoende aanleg getoond in alle drie 
de disciplines. Het is een fijn bewerkbaar paard, dat zich gedurende het onderzoek positief ontwikkeld 
heeft.  
___________________________________________________________________ 
 
Eindconclusie: 
Tymon fan Bloemhof is een hengst met een ruim voldoende exterieur. Het is een op de eigen moederlijn 
lijngeteelde hengst, met kwalitatief een sterke afstamming. In het verrichtingsonderzoek heeft hij ruim 
voldoende aanleg getoond als gebruikspaard en wordt derhalve in het stamboekregister ingeschreven 
met de naam Tjalbert 460  
___________________________________________________________________ 
Gebruiksadvies: 
Tjalbert 460 is een echte all-rounder, met een over alle linies positief beeld. Hij kan het beste ingezet 
worden op merries met ruim voldoende front.  


