
 
 
Beoordelingsrapport   
 _____________________________________________________________________________________ 
 
Hengst:   Tjebbe 500 201400541 
Geboren:  28 maart 2014 
Datum:    9 december 2017 
 
 
 
Afstamming:  Bartele 472 x Ster Dries 421 Sport x Kroon Tsjerk 328 Sport Pref x Model Pref Prest *13 

Oepke 266 
 
Stam    2 
 
Verwantschaps%:   18.2% (boven gemiddeld) 
 
DNA-tests:  Waterhoofd: niet drager 
   Dwerggroei: niet drager 
   Vosfactor: niet drager 
 
 
 
Exterieur: 
Stokmaat: 1.63 
 
Rastype: Tjebbe 500 is een jeugdige en voldoende rastypische hengst. Het hoofd is klein en voldoende 

sprekend. De verticale hals is goed gevormd, maar mist wat lengte. Hij heeft voldoende behang en is 
diepzwart van kleur.  

 
Bouw: Tjebbe 500 is voldoende lang gelijnd. De hals zou wat langer mogen. De nek heeft voldoende lengte.. 

De rug is iets gezonken met een goed ontwikkelde lendenenpartij. De schoft kan iets meer ontwikkeld 
zijn en iets verder doorlopen in de rug. De schouder is voldoende lang en voldoende schuin van 
ligging. Het kruis is enigszins afhellend met voldoende lengte. Tjebbe 500 is iets neerwaarts gebouwd. 

 
Beenwerk: Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit. Het voorbeen is correct gesteld. Het achterbeen is 

enigszins steil gekoot en wat nauw gesteld.  De hoeven missen wat formaat.   
 
  
Geschatte fokwaarde exterieur:  
 

betrouwbaarheids% Rastype Bouw beenwerk Stap Draf 
40% 104 108 108 104 106 

 
 
Veterinair: 
Geen opmerkingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
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:  
Tjebbe 500 heeft zich tijdens het onderzoek goed ontwikkeld. Hij toont lichaamsgebruik en souplesse met ruim 
voldoende schoudervrijheid. De ruiters en menners waren goed te spreken over zijn inzet, bewerkbaarheid, 
schakelvermogen, goede instelling en zijn sterke gebruik van het achterbeen, dat met veel buiging in het 
spronggewricht goed onder het lichaam wordt geplaatst. Hij geeft de ruiters en menners een goed gevoel.  
 
Stap:  
De stap is ruim, krachtig, zuiver en goed door het lichaam met voldoende schoudervrijheid.  
 
Draf:  
Tjebbe 500 toont in draf ruim voldoende souplesse en heeft veel techniek in het gebruik van het achterbeen, dat veel 
buiging in het spronggewricht heeft. Hij toont veel schakelvermogen in draf. Tjebbe 500 heeft in draf een goede 
zelfhouding en toont ruim voldoende schoudervrijheid. Hij heeft veel looplust.  
 
Galop: 
De galop heeft zich tijdens het onderzoek goed ontwikkeld. Hij is ook in deze gang goed te bewerken en heeft zijn 
lichaam meer leren te gebruiken. Hij toont een goede sprong met een goede zelfhouding. Het achterbeen wordt ver 
onder het lichaam geplaatst.  
 
Geschiktheid als rijpaard: 
Tjebbe 500 heeft veel aanleg als rijpaard. Hij toont veel inzet, is goed te bewerken en geeft de ruiters een goed 
gevoel. Hij kan goed schakelen en toont een goede bewerkbare galop. 
  
Geschiktheid als aangespannen paard: 
Als menpaard heeft Tjebbe 500 veel aanleg door zijn zeer goede bewegingstechniek, waarbij het sterke gebruik van 
het achterbeen opvalt. Hij kan goed schakelen en heeft een goede houding als menpaard.  
Als tuigpaard heeft hij voldoende aanleg. In deze discipline kan hij meer zelfhouding tonen door met meer oprichting 
te bewegen. Ook in deze discipline valt zijn sterke gebruik van het achterbeen positief op.  
 
 



Conclusie verrichtingsonderzoek:  
Tjebbe 500 heeft tijdens het verrichtingsonderzoek veel progressie laten zien in alle drie disciplines. Zijn 
schakelvermogen en bewegingstechniek vallen daarbij positief op. Hij is goed bewerkbaar en in alle disciplines fijn te 
rijden.  
 
 

 
Behaalde punten rijproef:    

Stap  Draf Galop Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaal 

7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 79.0 

 
Behaalde punten menproef:     

Stap Draf Balans/houding Souplesse Schakelen Impuls Totaalscore 

7.5 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 83.5 

Behaalde punten tuigproef:    
Gebruik 

voorbeen 
Gebruik 

achterbeen 
Zweefmoment Houding Front Souplesse Impuls Totaal 

7.5 8.0 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 82.0 

 
 

Eindconclusie: 
Tjebbe 500 beschikt over een goede afstamming. Hij heeft een goed exterieur en heeft een goede verrichting 
afgelegd. Op basis hiervan wordt hij ingeschreven in het stamboekregister. 

 

Moederrapport: 
Algemeen:  
Femke van stal Zadelhoff is een jeugdige en aansprekende, rastypische merrie, die voldoende in het 
rechthoeksmodel staat. Het hoofd is sprekend. De verticaal gestelde hals is voldoende lang en mooi gevormde. De 
bovenlijn is sterk, waarbij de schoft iets meer in de rug kan doorlopen. Het kruis heeft lengte en is afhellend van 
ligging. De romprichting is opwaarts.  
Het beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit en is correct gesteld. De hoeven zijn goed ontwikkeld. 
De stap is ruim en actief, waarbij het voorbeen iets verder weggezet kan worden. De krachtige draf toont een 
achterbeen dat met veel buiging in het spronggewricht ver onder het lichaam wordt geplaatst. Femke toont in draf een 
goede zelfhouding. 
   
Moederlijn: 
Tjebbe 500 heeft een zeer goede afstamming. Hij komt uit een zeer sterke predicaatrijke moederlijn waarin veel fok 
zit: de bekende Synaeda lijn. De moeder is een 1e premie Stermerrie van Dries 421 Sport. Daarvoor zit een 
Kroonmerrie van Tsjerk 328 Sport Pref.. Deze Frigga fan Synaeda komt op haar beurt uit de bekende Model  
Preferente Prestatie merrie Pyrrha fan Synaeda van Oepke 266.  
 
 
 
Gebruiksadvies: 
Tjebbe 500 kan bewegingstechniek, instelling en bewerkbaarheid verbeteren. 
 
 
 
 
 
 
 


